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‘Mooiste zangmoment van m’n leven’
Joop Brands werd 77 jaar
geleden geboren in de (korte)
Bloklandstraat in het Oude
Noorden van Rotterdam. In
die straat slaakte aan de
overkant ook Coen Moulijn
zijn eerste kreetjes en werd
een beroemde buurtgenoot.
De Bloklandstraat was toentertijd de
bekendste voetbalstraat van Rotterdam en omstreken. Immers, de straat
waar Nederlands bekendste en beste
linksbuiten van Feyenoord opgroeide.
En ook de straat waar iedere avond
op straat werd gevoetbald, onder
toeziend oog van veel toeschouwers,
her en der hangend uit de ramen. Joop
Brands – gepensioneerd bloemist van
de Crooswijkseweg – herinnert zich
het allemaal als de dag van gisteren.
“Er was alle ruimte om te voetballen,
want auto’s waren nog schaars in onze
relatief arme buurt. Voetballen op
straat was echter streng verboden en
bij een ‘heterdaadje’ werd de rubber
bal met een waarde van ongeveer twee
kwartjes in beslag genomen en tussen
de snelbinders van de fietsende ‘bromsnor’ afgevoerd naar het bureau.”
Meezingers
“Menig keer zamelden de bewoners
weer geld in (centen, stuivers en dubbeltjes) om een nieuwe bal te kopen
bij boekhandel Woldrik, op de hoek
van de Raephorststraat. Het was een
onbezorgde buurt om op te groeien
waar ’s avonds een buurman voor zijn
deur met zijn accordeon Rotterdamse
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Coen Moulijn staat niet op de foto bij de opening van de sigarenwinkel van Rinus Israel in 1970 met Ove Kindvall en Eddy Pieters Graafland (Foto:
verzameling Rein Wolters)

meezingers ten gehore bracht.
Bijzonder van onze buurt was dat er
veel voetballers vandaan kwamen, die
later bekend werden. Behalve Coen
(Xerxes en Feyenoord) woonden vlakbij Jan Villerius (Sparta), Wim Janssen
(Feyenoord), Gerrit en Aad den Butter
(Excelsior) en op de rand van het
Oude Noorden Faas Wilkes.”
Als jonkie mocht Joop Brands regelmatig het doel verdedigen voor het
beroemde muurtje van Coen Moulijn
of keepte hij tussen afgebakende
putdeksels.

Het muurtje in de Bloklandstraat Foto Joop Brands

Grinnikend: “Helaas heb ik nooit echt
carrière gemaakt op het voetbalveld.
Trouwens, het muurtje is als deel van
een monument ter nagedachtenis aan
Coen nog steeds te bezichtigen, evenals zijn ouderlijk huis op nummer 14.”
Deze maand januari is het alweer
tien jaar geleden dat Coen Moulijn is
overleden. “Heel Rotterdam was in de
rouw”, weet Joop nog. “Overal in het
land veroorzaakte zijn dood een grote
schok bij elke voetballiefhebber.”
Gesprek
Daags na Coens’ overlijden kreeg
Joop Brands een verzoek van diens
weduwe, Adrie Moulijn. Joop was
destijds voorzitter van het Rotterdams
Opera Koor (ROK), waarbij hij meer
dan 30 jaar met veel plezier heeft
gezongen tijdens concerten in binnenen buitenland. Joop: “In het gesprek
met mevrouw Moulijn bleek dat Coen
een groot liefhebber was van het
prachtige ‘Slavenkoor’ uit de opera
Nabucco van Verdi. Zij vroeg of wij
dit wilden komen zingen tijdens de
afscheidsplechtigheid in het Maasgebouw van stadion Feijenoord. Ik vond
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dat een geweldige eer! Iedereen die er
iets toe deed in voetballend Nederland
kwam naar de uitvaart. Samen met
(natuurlijk) Lee Towers was het muzikale afscheid prachtig en indrukwekkend met als slotstuk het onvermijdelijke ‘You’ll never walk alone’, door
iedereen meegezongen. Tijdens het
zingen gingen mijn gedachten terug
naar de jaren vijftig en stond ik weer
in de goal in de Bloklandstraat. Zingen ging af en toe echt niet meer met
die brok in mijn keel. Prachtig was om
na afloop te zien hoe jonge supporters

van Feyenoord met tranen in hun
ogen de bloemstukken een voor een
naar buiten brachten. En toen ging de
stoet rijden via de Coolsingel naar het
crematorium. Rotterdam stond even
stil, met duizenden langs de route
met bloemen om onze dribbelkoning
de laatste eer te bewijzen. Hieraan
terugdenkend was dit het mooiste en
meest emotionele zangmoment van
mijn leven.’’
Rein Wolters
Joop Brands (j.brands@hotmail.nl)

De woning waar Coen Moulijn werd geboren en opgroeide Foto Joop Brands

Wij zijn gewoon geopend!

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG
van 10-16 uur bij de Heritage Auctions
Europe , Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.ha-europe.com.
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www.venrooytandtechniek.nl

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

Wij zijn er om u te helpen

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect
Juist bij een overlijden heeft u een
uitvaartverzorger nodig die met een enkel
woord begrijpt wat de wensen zijn.
Die kan bogen op een jarenlange ervaring.

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten
Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser

Die weet dat juist de kleinste details zo belangrijk
zijn. Onze mensen staan klaar als het nodig is.

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Christel Oudshoorn

Bel: 010-511 69 15
Ook inboedelopslag en
www.vosverhuizers.nl bezemschoon opleveren

Back Oﬃce Medewerkster
Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam

www.uzk.nl

Welkom!

Exclusief wonen met zorg in Rotterdam?

U bent welkom bij woonzorglocatie
De Magistraat
• Uniek gelegen in het centrum van Rotterdam
• Veel privacy in huiselijke sfeer
• Uitgebreid activiteitenprogramma
• Verse maaltijden
Domus Magnus biedt kleinschalige, particuliere woonzorg op unieke locaties. Vraag de brochure aan via www.domusmagnus.com of bel 085 064 59 10.
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Naar school, padvinderij en zangkoor
Eindelijk ging het gebeuren. Ik mocht naar ‘de grote school’. Al meteen bleek ik volledig linkshandig
te zijn en toentertijd accepteerde de St. Louisschool werd dat nog niet. Schrijfles werd een martelgang; de onderwijzer, broeder Matthias(?) sloeg met iets op m’n linkerhand als die te dichtbij kwam
om het over te nemen. Thuis hoefde ik niet aan te komen met klachten, want mijn ouders geloofden
heilig in de lesmethoden van de school. Dan moest ik maar beter mijn best doen.
Goed is het nooit geworden, maar ik
heb geleerd ermee te leven. Het enige
schrijfwerk dat je tegenwoordig nog
hoeft te doen is het zetten van een
handtekening en dat heb ik prima
geleerd en in mijn voordeel gebruikt.
De school had een grote driehoekige speelplaats; daar werd meestal
gevoetbald. Eén doel stond vlakbij de
houten poort waardoor je binnenkwam, zodat je dus altijd goed moest
uitkijken dat je geen bal tegen je kanis
kreeg. Meteen rechts was een getralied
raam van de directiekamer, waarachter broeder Linus soms stond om het
gedoe op de speelplaats in de gaten te
houden voordat de school begon of in
de pauze. Broeder Linus was de directeur, onderwijzer van de zesde klas en
dirigent van het St. Louis zangkoor,
wereldberoemd in heel Zuid. Mijn
broer heeft eens een prachtig keihard
doelpunt gescoord, helaas kwam
de bal tegen het getraliede raam dat
sneuvelde, ik denk alleen al door de
luchtdruk. Broeder Linus heeft nog
geprobeerd mijn moeder aansprakelijk

te stellen voor de schade, maar ze was
niet meegaand in financiële zaken.
Gedurende mijn hele zes jaren op die
school heb ik daarvoor moeten boeten,
want ik was toch dat broertje van....
En mijn handschrift hielp ook al niet,
evenmin als mijn onafhankelijke geest
door het gemis van de kleuterschool
waar je wel geleerd werd in de pas te
lopen. Iemand raadde mijn ouders aan
mij naar een vereniging te sturen, bij
voorkeur de padvinderij, waar ze me
wel mores zouden leren.
Akela
Ons clubhuis was, hoe toevallig, op
de reusachtig grote zolder van de St.
Louisschool. Ik werd zelfs gids van
het rode nest bij de welpen, maar het
werd niets. Naar mijn mening trok de
akela partij voor een jongen (wiens
naam ik niet noem vanwege de wet op
de privacy). Ik had wel een vriendje,
Ton Bliekendaal, met wie ik soms
wat kwajongensstreken bedacht om
de akela te pesten. Vele jaren later, bij
mijn eerste werkgever Electrostoom

NV bij de Gordelweg, ontmoette ik
Ton weer en het eerste wat hij zei was:
“Heb je de akela al gezien? Ze werkt
op de typekamer.” Dat klopte, ze heeft
menigmaal een brief voor mij moeten
of mogen typen en nooit met een
woord over ons gezamenlijk verleden
gerept, ik ook niet.
Moeilijke muziekwerken
Die akela kwam bij ons thuis klagen
over mijn gedrag. Mijn vader raadde
me aan wat anders te gaan doen; ik
had mijn beslissing al genomen. Het
werd het St.Louis Zangkoor. Het was
niet omdat ik een prachtige zangstem
had, je werd niet getest op je talent,
maar meteen aangenomen. Maandagavond, woensdagavond en zaterdagmiddag een uur liedjes en liederen
instuderen, met aansluitend sport en
spel. Ik leerde daar tafeltennis en schaken, veel liever dan voetballen. Soms
zongen we de hoogmis in de St. Franciscuskerk bij het Afrikaanderplein.
Natuurlijk ook met Kerstmis en Pasen
de nachtmis om 06.00 uur. Wij zongen

Padvindertjes aan het stoeien

dan geregeld grote en moeilijke
muziekwerken, zoals het Halleluja van
Händel. Mijn vader kwam graag luisteren als we dat achterin de kerk naast
het grote orgel presenteerden. Hij zei
eerlijk dat hij nog nooit zoiets moois
had gehoord. Klein nadeel tijdens die
hoogmissen was dat de pastoor rijkelijk met wijwater en wierook sproeide.
Je zag de wolk van wierook opstijgen
vanaf het altaar en dan langzaam via
het gewelfde dak naar ons toekomen.
Zodra de wolk ons bereikte viel mijn
vriendje Bert van der Vegt flauw. Je
moest immers nuchter zijn voor die
nachtmis en dan was dat teveel voor

hem. Ik wist het al en ving hem dan op
tijd op, zodat er geen paniek ontstond
en we zongen gewoon verder. Elk jaar
ging het koor een week logeren in
huize Boslust in de Wouwse Plantage.
Het was een in de oorlog gebouwde
paardenstal, die eigendom was van de
Broederorde St. Louis in Oudenbosch.
Een fijne herinnering en ik leerde er
ook wat over ‘human behaviour’. Ik
ben blijven zingen, als sopraan, tot
mijn stem echt brak en de puberteit
zijn intrede deed.
Ton van de Put
tilton@familievandeput.nl

Schoolsluiting in de oorlogsjaren
Over gesloten scholen, thuisonderwijs en een avondklok in het
kader van de Covid-19-bestrijding hoort en leest u elke dag.
Vaak gaat het om reacties zonder historisch besef. Dordtse
Rotterdammert Paul Seesink blikt terug naar een kroniekje over
zomaar een Rotterdamse Lagere School, de Agnes- en Leonardusschool, in 1940-1945. Oorlogstijd dus, en hoe het toen ging.
1940
De school in de Oranjeboomstraat,
die in 1936 stevig was verbouwd en
“netjes en geriefelijk” was, werd op
10 mei gevorderd door de militairen
van het Nazi-leger. Het onderwijs ging
– zo goed als mogelijk – door in een
verder in de straat gelegen jongensschool.
1941
In oktober heeft de school behoorlijk
schade geleden door bombardementen
in de Rosestraat. De ramen lagen er,
met kozijnen en al, uit. Veel kinderen
zijn daarna ondergebracht in Brabant
om wat bij te komen.
Het onderwijs ging heel onregelmatig
door, omdat er voortdurend schietpartijen waren en het luchtalarm loeide.
1944
Op 4 september, na de grote vakantie,
begon de school weer. Het was de
laatste tijd vrij rustig. De volgende
dag kwamen plotseling moeders hun
kinderen van school halen. Ze zeiden:
“De Engelsen staan al bij de Moer-

dijkbrug en tegen 12 uur zijn ze hier!”
Het bleek achteraf loos alarm.
Het was 26 september toen de school
van de gemeente bericht kreeg dat de
havens zouden worden opgeblazen.
De kinderen konden daardoor niet
naar school.
Drie dagen later mochten ze weer.
Plotseling was er een bombardement,
waardoor opnieuw de ruiten eruit vlogen. Moeders kwamen hun angstige
kinderen halen en om 10.00 uur was
iedereen weer terug thuis.
Het ging een paar dagen goed, tot in
de nacht van 6 op 7 oktober het ketelhuis van Brouwerij De Oranjeboom
aan de overkant werd gebombardeerd.
Opnieuw enorme glasschade bij de
school. Door het grote tekort aan glas,
werden de ramen met planken en
karton dichtgemaakt.
November
Op 10 november werd een razzia aangekondigd. Mannen tussen 17 en 40

Oranjeboomstraat

jaar werden geronseld voor de ‘Arbeitseinsatz’ in de Duitse oorlogsindustrie.
Die dag kwamen maar negen kinderen
naar school; zij werden direct weer
naar huis gestuurd.
Hevig mitrailleurvuur vond plaats op
29 november. 34 Mensen werden gedood en er waren veel gewonden. De
volgende dag probeerde men normaal
onderwijs te geven, maar de meeste
kinderen werden thuisgehouden.
Sinterklaas
Ondanks alles werd op 6 december
op school Sinterklaas gevierd. Dat
was traditie en mocht toen nog! De
school had van de gemeente taai-taai
gekregen om uit te delen. Het personeel vond zelfs nog wat kleurkrijtjes

en spelletjes om het feest wat kleur te
geven.
Een dag later werd gemeld dat de
HAL, de Holland-Amerika-Lijn, zou
worden opgeblazen. Ook toen weer
loos alarm.
Op 15 december kregen alle kinderen
onverwacht vakantie. De reden was
dat op bevel van de Duitsers in de
school niet meer mocht worden
gestookt in de ‘godinnen’, de hoge
gietijzeren potkachels.
Op 4 maart 1945 (!) konden we weer
naar school. Nou ja, twee halve dagen
per week. Vanaf 7 mei werd er weer
normaal les gegeven. Slechts tot de
zomervakantie; dus toch weer vrij!

Virus bestrijden
Het was toen geen normale tijd. Dat is
de Coronatijd nu ook niet. Wij hebben
het overleefd en zijn er niet slechter
van geworden. Mag deze blik in het
verleden én gezond verstand de weg
wijzen naar opnieuw een normale tijd.
Samen de schouders eronder om niet
de bestrijders, maar het virus zelf te
bestrijden!
Paul Seesink
paul@seesinkweb.nl

Op deze plaats staat normaal de
column van Gerard Cox. Die moet
u even missen. Gerard is druk bezig
met filmopnamen, waarvoor even
alles moet wijken.

Dinsdag 29 september 2020
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Miedema en Zn. Vakmanschap om in huis te halen

Meubelstoffeerderij Miedema en Zn.
heeft groot nieuws. ‘’Vanaf heden zijn
wij
verhuisd
van Kleiweg 135B
Bent
u uitgekeken
op naar
uw huidige bankstel of fauteuil ? Is de kleur
nummer
127 B’’, meldt
het de
familiebeverschoten
of zijn
vullingen ingezakt ? Zijn de slijtage plekken op
drijf
na ruim 15 jaar moest
de dat
armleuningen
echtverniet meer te verdoezelen ?
huizen. Het huis nummer 127B blijkt
uiteindelijk
de plek
te voorzijn om te kunDit zijn slechts
enkele
nen
door
groeien.
Het
is
een prachtig
beelden waarom men overgaat
gerenoveerde
winkelruimte
die groter
tot het nemen van
actie.
isAldan
de
oude
stek.
uw meubelstukken zijn

welkom op onze werkplaats.
Hoe de verhuizing naar nummer 127B leidt tot
taboe tot een modieuze blikvanger. Of het nu klasGun uzelf
uzelfde
deállerbeste
állerbe
ste fauteuil
fauteuil en
en
Gun
We zijn een familie bedrijf
groei heeft te maken met de uitbreiding van de
siek is in de decoratieve en florale stijl, ongebrui-die gespecialiseerd is in zowel
collectie meubelstoffen van grote namen als ;
kelijk met grafische patronen, ruiten en strepen of
klassiek als modern stoffeerhaar, blauwe watten enzovoort.
aanschaf van
van een
eenWellness-fauteuil
Wellness-fauteuilkrijgt
krijgt u
een
of meerdere
meerdere luxe opties
opties gratis
gratis
Bij aanschaf
een of
De Ploeg, Kvadrat, Romo, JAB en onder andere
liever een natuurlijk houtdessin? Onze toekomwerk.
stoffering
is on the wall geeft grote en
t.w.v
max. €499
,-.
t.w.v.. max.
€ 499,-.
stige collectie
fabric
Saum
und Viebahn. Tevens gaan wij ons uit- Een klassieke
eenaccu.
accu.ÓfÓfkies
ki
es voor
voor
een 2e
2eFitform
FitformWellness-fauteuil
Wellness-fau
teuil voor
voor
draaiplateau of een
een
kunstwerkje.
Het uitstraling.” (Binnenkort
kamers de nodige
breiden met een prachtige collectie fabric on een
the internkleine
helftvan
van de
deprijs!
prijs!
de helft
Oude
of antieke
heb- vezels zoals
verende systeem,
de belijning
verkrijgbaar)
wall.
Behang
verrijktmeubels
met natuurlijke
Topkwaliteit van
van Fitform:
Fitform:
Topkwaliteit
ben over het
algemeen een
en gladde vorm worden geheel
bijvoorbeeld
linnen.
2e Fitform
Fitform
2e
persoonlijke maat gemaakt
gemaakt
• Op uw persoonlijke
WellnessWellnessstoffering die wij ‘klassiek’
met de hand
gemaakt.
Voor
“Maar we vergeten niet waar we echt goed in
fauteuil
voor
fauteuil
voor
Relaxed én
én actief
actiefzitten
zi
tten
• Relaxed
helftvan
van
de helft
noemen.
de buitenste
heeft
zijn’,stoffering
vult Miedema
aan. “ Al drieervaring
generatiesook
hou-op dit gebied,
‘’We
zijn eenOnze
bedrijfmeubelstofmet een lange historie, maar
Voor
demeest
meest gezonde
gezondezitervaring
zitervaring
• Voor
de
zijn
prijs
de prijs
••Verminderten
Vermindert en voorkomt rugklachten
den wij
bezig met het stofferen,
gaan
met onze
tijd mee’’,
Miedema. “Fabric
feerders
maken
bij destelt
opbouw
u ruime keus
uitons
authentieke
wijrenoveren
specialistenvan designmeuSta-op functie
functievoor
voor optimale
optimalebalans
balans
• Sta-op
opvullen
van
uw
meubels.
Stofferen
zit
duidelijk
onvan
theeen
wallklassiek
is een echte
must-have
in
muurontgestoffeerd
klassieke maar ook moderne
bels als Leolux, Artifort, Gelin deadviseren
lift. De tijdudat
een meubelstuk een enkeltje
werp.
Behang
is uitgegroeid
van een absoluutstoffen. Wij
meubel
gebruik
van traditiograag
derland, Jori, Rolf Benz, De
kreeg,
passé.
klassiekers als
vuilstort
is
nele materialen. Dit zijn jute,
over de mogelijkheden voor Uw design
Sede, Gispen enzovoort. Deze
Voor een uitgebreid advies en
bedoeld hebben. De materialen
Leolux,
Gispen,
Artifort,
Chesterfield,
Harvink of
Uw Fitform-dealer
nodig
t u uit
uit voor
eenproefzit
proefzit en
en persoonlijk
persoonlijk zitadvies!
zitadvies!
Fitform-dealer nodigt
voor een
koperen veren, crin, paardenuw specifieke meubelstuk.
meubels worden door ons gehet maken van een passende
die
wij
gebruiken
sluiten
aan
bijvoorbeeld Oisterwijk zijn investeringen waar
Fitform-dealer
Uw Fitform-dealer
stoffeerd op de manier zoals
de
offerte komen we graag op
op de mogelijkheden en eisen
men niet zomaar afstand van doet.”
 
Meubels waarbij moderne mafabrikant en de ontwerper het
afspraak
bij u thuis.
Om een
van de ontwerpen en op uw
 
 

terialen zijn gebruikt voor de

afspraak in te plannen kunt u
wensen voor zitcomfort. Wij
Nieuwsgierig gemaakt? U bent van harte welkom

opbouw van de stoffering, noeonze
winkel bij u in de buurt
kunnen de meubelen zo origiin de nieuwe showroom of bel voor een geheel


men we ‘modern’
gestoffeerd.
bellen.
neel
mogelijk
stofferen
doordat
vrijblijvende afspraak bij u thuis. Meubelstoffeer
Er is sprake
elastische
derijvan
Miedema
en Zn. VOF, Kleiweg 127B, 3051
met dezelfde
stoffen
 we

 
en   
singels, nosagveren,
polyether,
GM Rotterdam.
tel. 010-2188876.
lederleveranciers
als dein de winkel naar de actievoorwaarden.
Geldig van 19
19september
t/m
24oktober;
vraag een verkoper
t/m 24
oktober; werken
vraag
koudschuim. Door onze ruime
merken zelf.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelsto
meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

Mogen wij ons even voorstellen?
Miedema en Zn. is een ouderwets vertrouwd hollands bedrijf waarbij
kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw
sto
eerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen bent u in onze winkels
stoffeerwerk,
aan het juiste adres.

stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen
wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw
meubels.

echter zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en repareren van design
klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN,
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.

48 uur service Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten door middel van
de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een perfect
zitcomfort.

Leerbewerking Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder.
Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het innemen van uitgerekt leder, het
repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken
en/of stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals
bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

Miedema & Zn.

Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.

Kleiweg 127b
135b
3051 GM
Rotterdam
GN Rotterdam
010 21 888 76

Restauratiewerk Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook

Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen!
Desgewenst kunnen wij uw oude woning bezemschoon opleveren en ook uw
nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien gewenst de
wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

Miedema & Zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18

Miedema & Zn.

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Schiedam:
010 27 34 727

Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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‘De stofzuiger’ kreeg plekje in Madurodam
Toen het gebouw van de Centrale Bibliotheek werd geopend, vonden velen het
maar een futuristisch bouwwerk. Het had al snel de bijnaam ‘De stofzuiger’. Maar
het was kennelijk bijzonder genoeg om er een miniatuurvariant van te plaatsen in
het Haagse Madurodam. Daarover ging de ‘Ken je dit nog’-raadfoto van vier weken
geleden. Menigeen had dat goed begrepen en reageerde op de foto. Daarop was
toenmalig minister Brinkman te zien, die de openingshandeling mocht verrichten.
Op deze pagina vertellen lezers hun herinneringen aan het gebouw en aan Brinkman.
Adri Bravenboer: “Ja, die ken ik nog! Ik heb er
zes jaar gewerkt toen het nieuw gebouwd was,
na vijf jaar in het oude gebouw bij juffrouw
Wieneke op de afdeling Filialen en toen in de
nieuwbouw op de afdeling kranten en tijdschriften; een ﬁjne tijd. Het is de Gemeentebibliotheek
van Rotterdam. Dit miniatuur is geplaatst in
Madurodam. Het wordt op de foto onthuld door
de burgemeester van Madurodam, samen met
de heer Brinkman. De man uiterst rechts op de
foto is waarschijnlijk de heer Schoots, destijds
directeur van de echte bibliotheek. Tijdens de
bouw van de nieuwe bibliotheek kwam bij de
nieuwjaarstoespraken van de heer Schoots in die
jaren zijn dilemma nogal eens langs of het nu
schuif- of plonstoiletten moesten worden. Het zal
niet zijn hoofdprobleem zijn geweest, maar wel
een favoriete anekdote van hem.”
Piet van Dijk: “Dit is duidelijk de Stofzuiger,
of wel de Centrale Bibliotheek Rotterdam. Het
gebouw is gelegen aan de Hoogstraat en Binnenrotte en werd opgeleverd in 1983. Deze maquette
staat in Madurodam en werd 4 september 1987
onthuld door toenmalig minister Elco Brinkman
(rechts op de foto), samen met de burgemeester van de miniatuurstad. Overigens heette het
gebouw toen nog Gemeentelijke Bibliotheek Rotterdam. Dat werd later dus gewijzigd in Centrale

Bibliotheek. Logisch, want er zijn veel dependances in de gemeente. Ook in Hoek van Holland,
waar mijn vrouw een van de vrijwilligsters is.
Wanneer een boek daar niet aanwezig is, kun je
het laten bestellen via de Centrale Bibliotheek.
Toen afgelopen jaar de bieb nog open was, werd
een promotieweek gehouden, waarvoor van het
hoofdgebouw bouwplaten waren gemaakt. Het
Hoekse exemplaar mocht ik in elkaar zetten en
na aﬂoop van die week zou het worden weggegooid. Niet dus; het staat nu in mijn boekenkast
als dierbare herinnering.” (zie foto rechts onderin
deze pagina, red.)
Ruud Kuipers: “Op vier september 1987 onthulde
de minister van WVC (Welzijn Volksgezondheid
en Cultuur) Elco Brinkman een miniatuurversie
van de Rotterdamse bibliotheek in Madurodam
in Den Haag. De centrale bibliotheek is gevestigd
aan de Hoogstraat, hoek Binnenrotte, vlakbij station Blaak in het centrum van Rotterdam en staat
daar sinds 1983. Het is een bijzonder gebouw, dat
werd ontworpen door het architectenbureau Van
den Broek en Bakema. Aan de buitenkant van
het gebouw zie je gele buizen. Die zijn onderdeel
van de luchtbehandelingsinstallatie. Via de ronde
buizen wordt de lucht het gebouw ingeblazen en
aan de andere kant wordt de lucht via de rechthoekige buizen weer afgezogen. Op deze manier

Ken je dit nog?

Nr. 236

Ken je dit nog? Dit is duidelijk een werksituatie. Maar niet zomaar eentje. Hier zijn mannen aan het werk
van een belangrijke hulpdienst. Weet u welke? En weet u welke taak ze uitvoerden? Heeft u hier herinneringen aan? Heeft u met ze te maken gehad? Werkte u er wellicht zelf? Tipje van de sluier: we hebben het
hier over vertegenwoordigers van ‘de zwaailichtsector’, zoals een burgemeester het ooit omschreef. We
zijn weer heel nieuwsgierig naar uw verhalen, anekdotes en herinneringen. Schrijf ons en deel ze met de
lezers! Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC
Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groot formaat bekijken.

wordt de lucht op alle verdiepingen verschoond.
Als Covid-19 achter de rug is, loop ik daar beslist
weer regelmatig naar binnen. Het is niet alleen
een bibliotheek, er worden ook ﬁlmvoorstellingen
en workshops georganiseerd. De opvallendste
collectie is de Erasmuscollectie, de grootste collectie over en van Erasmus ter wereld. Met ruim
2,4 miljoen bezoekers per jaar is de Centrale Bibliotheek Rotterdam de meest bezochte culturele
instelling van Rotterdam.”
Stef Stolk: “Op de foto zien we de onthulling
van een miniatuurmodel van de Rotterdamse
Centrale Bibliotheek in de Haagse miniatuurstad
Madurodam door CDA-minister van WVC, Elco
Brinkman (rechts) en jeugdburgemeester van
Madurodam, Paul Mol (links). Deze handeling
vond plaats op vrijdag 4 september 1987. De
Rotterdamse Centrale Bibliotheek staat aan de
Hoogstraat, nabij station Rotterdam Blaak. Het
is een ontwerp van architectenbureau Van den
Broek en Bakema en is gebouwd in 1983.”
Wolfgang Pieters: “Hé, daar hebben we Elco
Brinkman. Voormalig minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk. Hij was van het
CDA. Ik moet altijd aan Kees van Kooten (van
Koot en Bie) denken als ik Brinkman zie. Die had
de perfecte imitatie van hem, met die schichtige
koologen en dat aparte stemmetje. Heel wat beter
dan de imitaties die je nu op televisie ziet. Maar
dat kan ook mijn nostalgisch idealiseren van
het verleden zijn, hoor. Haha! De man links, die
meehelpt met de onthulling, ken ik niet, maar is
vast ook een hoge Haagse pief. Het speelde zich
ook in Den Haag af.
In Madurodam, de
miniatuurstad van
Nederland. Het miniatuurgebouw dat
wordt onthuld is de
Centrale Bibliotheek
van Rotterdam.”

daar vaak. Met de roltrappen naar de verschillende verdiepingen. Op één van de ramen, waar
je uitkeek op de Binnenrotte, stond een heel leuke
tekst: ‘Als dit Narvik was, zou je beter kijken’.
Sloot helemaal aan bij de nuchtere aard van de
Rotterdammer. Maar stiekem is die Rotterdammer trotser op z’n stad dan waar ook in Nederland
mensen dat zijn. En ook de oud-Rotterdammer
natuurlijk!”
Frits de Wever: “De foto in Ken je dit nog is er
eentje van één van mijn vaste ankerpunten in
de stad. Tenminste, voordat die rottige corona
zijn intrede deed, want nu kom ik er niet meer.
Neemt niet weg dat de Centrale Bibliotheek in
Rotterdam één van de mooiste voorzieningen is
van onze Maasstad, zowel voor jong als oud. Er
komen kinderen, maar ook studenten en ouderen.
Je kunt er niet alleen boeken en tijdschriften lezen
en lenen, maar ook je huiswerk maken, naar ﬁlms
kijken, theatervoorstellingen zien, workshops
volgen, kofﬁe drinken en nog veel meer. Hoe
waardevol dat allemaal is, merken we nu pas
goed. Het is een variant op een bekend liedje van
De Dijk: je weet pas wat je mist, als ze er niet
is. Ik hoop dat de deuren gauw weer open gaan,
zonder alle belemmeringen van nu. En vooral ook
dat de bibliotheek alle coronastormen doorstaat.
Ben ik er toch in geslaagd geen woord te wijden
aan de onthulling van de maquette op de foto....
Zal denk ik Madurodam zijn. Ik zie een minister
waarover ik verder maar niets zeg.”

Els van der Put: “De
raadfoto gaat deze
keer over de bibliotheek in het centrum
van Rotterdam.
Vroeger kwam ik
Maquette van de Centrale Bibliotheek Rotterdam
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



Duidelijke offerte
 Gratis
verhuisdozen
 Geheel
verzekerd
 In- en
uitpakservice
 Demont
age/montage
 Klusse
nservice
 Verhui
sliften verhuur
 Verhui
zingen binnen de gehele EU
 Seniore
n-verhuizingen met
zorg en aandacht

VERHUIZINGEN

bij o.a. verhuizing, overlijden
of kleiner gaan wonen.
Wij verzorgen voor u:
Bezemschoon-oplevering
van de woning
 Woning en/of het
bedrijfspand wordt in
de staat van oplevering
gebracht naar de eisen
van de woningstichting
familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele
restboedel zoals
laminaat/vloerbedekking etc.



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

Herdacht worden
zoals u bent

Schoonheid in Gedenktekens

Met CVU geeft u
de gewenste kleur

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

aan uw begrafenis

3037 EN Rotterdam-Noord

of crematie en

T 010 – 466 11 00
info@cvu.nl

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

ook
zaterdag
geopend!

Marcus Benjamins

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

WWW.CVU.NL
CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
DE
OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARD
PAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

WE KUNNEN NIET
ZONDER NATUUR

Kleibintjes
10 kilo

€ 5,95

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,Driemanssteeweg 68-072
3084 CB Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

Wilt u ook
in deze rubriek staan?
Neem dan
contact met ons op!

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00

tel. 0180-820244

www.budget-uitvaartverzorging.nl
email: info@uvvw.nl

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd volgens vaste concepten
en tarieven zonder extra kosten achteraf

Sfeervol € 2.375,Compact € 3.925,-

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.

Kijk voor meer informatie op de
website, of vraag een folder aan.

Tel.: 010-4194010

Uniek in uw regio:
Aan huis behandelen zonder extra kosten.
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden?
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?
Herkent u deze problemen?
Vraag dan een vrijblijvend en gratis
adviesgesprek aan. We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot
100% uit de (basis) verzekering.

Basis
€ 2.975,Compleet € 4.375,-

Bewaar deze advertentie bij uw verzekeringsdocumenten.

www.conceptuitvaart.nl

9.6

Reparatie klaar terwijl u wacht!

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

Uw tandprotheticus
Dhr. S. Rondeltap
Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Lid van

CU

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Nalatenschappen waarvan de erfgenamen vermoeden dat die negatief zal uitpakken, zorgen vrijwel altijd voor een
dilemma. De nabestaanden staan dan in
dubio of ze de nalatenschap verwerpen
of beneﬁciair aanvaarden. Iedere keuze
voelt als een slechte keuze en soms
zelfs als verraad naar de overledene.
Maar niemand wil graag opdraaien voor
de schulden die de overledene in het
leven – al dan niet door eigen schuld –
heeft opgebouwd. Kiezen nabestaanden
voor verwerpen dan zijn ze overal van
af, behalve als door plaatsvervulling de
laatste in de rij een minderjarig kind is.
In dat geval moet er toch een overzicht
komen van de nalatenschap zodat de
rechter kan beslissen of het in het belang van het kind is om te verwerpen.
Bij beneﬁciair aanvaarden zijn de
erfgenamen voor niet meer schuld
aansprakelijk dan dat er bezittingen
zijn, maar draaien wel op voor de
afwikkelingskosten als de nalatenschap
inderdaad negatief blijkt te zijn. Onze
ervaring is echter dat een vermoedelijk negatieve nalatenschap vaak toch
positief uitpakt; zowel ﬁnancieel als
emotioneel. U moet natuurlijk wel dit
risico kunnen dragen. Door gebruik te
maken van de drie maanden recht van
beraad is vaak wel een eerste overzicht te maken van de bezittingen en
schulden, zodat het besluit op goede
gronden gemaakt kan worden. Een tip
voor toekomstige erﬂaters: print zo nu
en dan een bankafschrift of bewaar de
jaaroverzichten en belastingaangiften;
dit helpt de nabestaanden.
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Het nut van een testament
zorgen voor besparing van erfbelasting. U kunt de gronden waarop de
niet-opeisbare vordering opeisbaar
wordt voor de kinderen uitbreiden.
Hier zijn hertrouwen zonder koude
uitsluiting of opname in een zorginstelling populair, maar ook verhuizen
naar het buitenland, de woning of het
bedrijf verkopen komen voor.

Mijn vrouw en ik zijn getrouwd, voor beiden is dit het
eerste huwelijk, we hebben
samen twee kinderen en daar
hebben we een goede relatie
mee. Vrienden van ons hebben onlangs een testament
laten maken en vertelden ons
dat wij er ook een moeten
laten maken. Dat zou later
beter zijn, maar hebben wij
wel een testament nodig?
Of u een testament nodig heeft, mag
u uiteraard zelf bepalen. Zonder
testament wordt uw nalatenschap
afgewikkeld volgens de wet. Deze
is in 2003 ingrijpend veranderd,
waarbij vooral de belangen van de
langstlevende partner goed beschermd
zijn. Volgens de wet uit 2003 zijn de
langstlevende partner en de kinderen
de erfgenamen, maar krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerd
partner de beschikking over alles. De
kinderen krijgen ter grootte van hun
erfdeel een niet-opeisbare vordering
op de langstlevende ouder. Over die

Onbekend testament
Niet altijd weten de nabestaanden
of de overledene een testament
heeft laten maken. Toch is het vaak
nodig de inhoud van het testament
te kennen, voordat de uitvaart wordt
georganiseerd. In het testament kan
namelijk staan door wie en hoe de
uitvaart moet worden geregeld. U
kunt opvragen of iemand een testament heeft laten maken via Akto, bij
iedere notaris of zelf bij het Centraal
Testamentenregister: 0900-1141414.
Bij de eerste twee opties gaat het
snel, maar maakt u enige kosten; de
laatste mogelijkheid is gratis, maar
duurt een paar dagen; tijd die u mogelijk niet heeft.
Codicil schrijven
Een mogelijkheid om stukken uit uw
nalatenschap te vermaken, is door het
schrijven van een codicil. Dit is een
handgeschreven, gedateerd en ondertekend document waarin u beschrijft
wat u aan een persoon (met naam en
geboortedatum) of instelling wilt nalaten. Dat mogen sieraden zijn, zaken
uit uw interieur, zoals een schilderij, meubel of boek. Hebben deze
zaken een grote waarde, dan kunt u
ze slechts per testament vermaken.

vordering is geen rente verschuldigd,
behalve wanneer de wettelijke rente
hoger is dan 6 procent of iets anders
wordt afgesproken. De vordering van
de kinderen valt vrij bij faillissement
van de langstlevende ouder, wanneer
deze in de schuldsanering komt of
bij overlijden. Er is (zonder testament) niet automatisch een executeur
benoemd, dus alle erfgenamen zijn
gelijkwaardig en moeten samen de
nalatenschap afwikkelen.
Eigen keuzes
Ook bij goede familieverhoudingen
kunnen er toch redenen zijn een tes-

Daarnaast kunt u uw uitvaartwensen
in een codicil vastleggen. Bedenk dat
alleen het origineel rechtsgeldig is.
Bewaar het codicil daarom waar het
door de erfgenamen gevonden wordt;
dus bij andere belangrijke papieren,
zoals uw testament of uitvaart verzekeringspolissen.
Voorlopige aanslag
Aan het begin van het jaar ontvangen
velen een zogenoemde voorlopige
aanslag, omdat de Belastingdienst
meent dat u gedurende het jaar te
weinig belasting betaalt. Met de
voorlopige aanslag haalt de Belastingdienst alvast een deel van wat
ze uiteindelijk te goed hebben naar
voren. Zouden ze dat niet doen, dan
is na de aangifte inkomstenbelasting
een ﬂinke aanslag te verwachten.
Maar als uw inkomen in 2021 juist
daalt of wanneer u een grote aftrekpost verwacht, kunt u op de site van

tament te laten maken. Deze redenen
liggen vooral op het gebied van eigen
keuzes; besparen erfbelasting en
uitsluiting van schoonfamilie. Zo kunt
u besluiten goede doelen op te nemen
in uw testament of bepaalde personen
die voor u belangrijk zijn geweest of
nog zijn. Ook kunt u overwegen een
legaat toe te kennen aan de kleinkinderen, die dezelfde vrijstelling hebben
als kinderen (€ 21.282 in 2021) en
zo erfbelasting besparen. U kunt een
rente afspreken over de niet-opeisbare
vorderingen van de kinderen, zodat
deze door rente aangroeit. Afhankelijk
van situatie en leeftijden kan ook dit

de Belastingdienst de voorlopige
aanslag aanpassen door de inkomsten
of aftrekposten op te geven die u in
2021 verwacht. Log daarvoor in bij
de Belastingdienst en pas aan wat
aangepast moet worden. U ontvangt
dan automatisch een lagere voorlopige aanslag. Dit kunt u ook doen
voor de huur- of zorgtoeslag, maar
dan bij toeslagen.nl.
Ongeadresseerde post
Baalt u ook van al die ongeadresseerde post die aan ‘de bewoner van’
uw adres is gericht? U kunt er eenvoudig vanaf komen. Door u aan te
melden bij postﬁlter.nl bent u verlost
van deze post. Op dezelfde site kunt
u reclamepost voor een overleden
persoon stoppen. Alle Nederlandse
organisaties die geadresseerde reclamepost versturen, zijn verplicht hun
adressenbestanden op dit register af
te stemmen.

Beschermd
Daarnaast kunt u in uw testament
regelen dat uw nalatenschap bij de
echtscheiding van uw kinderen niet
gedeeld hoeft te worden met een
mogelijke aanstaande ex. Tenslotte
kunt u een executeur benoemen die
de nalatenschap namens de (andere)
erfgenamen afwikkelt. Dat kan een
van de erfgenamen zijn, maar ook een
professional, zoals de notaris of bijvoorbeeld Akto. Het kan dus zeker zin
hebben een testament te laten opstellen. U begrijpt dat de keuze daarvoor
afhangt van uw wensen en (ﬁnanciële)
situatie. Maakt u geen testament dan
is er nog geen man overboord; in elk
geval is dan de langstlevende partner
nog steeds goed beschermd. Komt
u er niet uit, dan helpen wij u graag
bij uw beslissing. Bel gerust 0102130823 of maak een afspraak.

Ga voor wasbaar Weggooibordjes, -vorken- en -lepels lijken
handig. Beter gebruikt u wasbare
spullen, zoals een mondkapje,
rietjes, of spullen voor de picknick,
het schoonmaakdoekje enzovoorts.
Het bespaart u geld en voorkomt
rommel in de buitenwereld.
Kijk uw bonnetje na Ik ben er
voor de grap eens mee begonnen:
de prijs van een product in het
schap vergelijken met de kassabon.
Het verbaasde me dat het vaak niet
klopt, soms in mijn voordeel, soms
in mijn nadeel. Doe het ook eens
en betaal niet meer dan nodig.
Neem de benenwagen
Sporten zoals we deden, is vaak
niet mogelijk. Doe dus zoals velen
al doen: ga wandelen. Niet met de
auto naar de supermarkt, maar ga
lopen Het is gezond en u voorkomt
coronakilo’s.
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Rob de Woningontruimer

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Onze diensten:

Met onze kennis adviseren wij u.
Met ons hart begeleiden wij u.
Met onze schouders ondersteunen wij u.
Met ons gevoel zijn wij er voor u.
Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

“Basic”

“Compact”

Uitvaart v.a. € 2250

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

* Afvoer restboedel in eigen beheer.
alle denkbare
* Verwijderen
stoffering inclusief lijmresten.

“All inclusive”

Uitvaart v.a. € 2950

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser

Uitvaart v.a. € 4650

Informeer naar de voorwaarden
Wij staan Dag & Nacht voor u klaar, ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.
Mocht u vragen hebben of heeft u om welke reden dan ook behoefte aan persoonlijk contact?
De koﬃe/thee staat (geheel vrijblijvend) voor u klaar in onze Uitvaart-, Informatie- en
Advieswinkel aan de Rusthoﬂaan 52 te Rotterdam
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch of per email benaderen.

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87

herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.
gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.

woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

10% korting binnen 14 dagen na offerte
Neem vrijblijvend contact met ons op

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

KvK nummer 24448641

Strooband Tandtechniek en Prothetiek
Nu in
Rotterdam Ommoord
(Hesseplaats)

✓ Het aanmeten, vervaardigen en
aanpassen van alle soorten kunstgebitten
✓ Technische én medische kennis onder
één dak (meer dan 20 jaar ervaring)
✓ Vergoeding vanuit de zorgverzekering
✓ Vrijblijvend consult
(geen doorverwijzing nodig)

 010 - 763 0600

www.stroobandtandtechniek.nl

 info@stroobandtandtechniek.nl
 ma t/m do van 09:00 tot 17:00 uur
vr van 09:00 tot 15:30 uur
 Selma Lagerlöfweg 53
3069 BT Rotterdam

Kunstgebitten

•

Implantaten

•

Reparaties

•

Frames

•

Bruggen

•

Kronen

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

Maak kennis met uw Rotterdamse
notaris: Marieke Boot.
Voor al uw familierecht zaken. Van testament
tot aan huwelijkse voorwaarden en de
afwikkeling van nalatenschappen.

Neem vrijblijvend contact op:
E-mail: M.boot@westportnotarissen.nl
Tel: 085-0133621
Weena 592 3012 CN Rotterdam

www.westportnotarissen.nl

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid
altijd persoonlijk en bijzonder te maken.
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie
naar dela.nl/rotterdam of bel 010 499 20 45
voor een persoonlijk gesprek.

Goetzee
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‘Bakkie pleur’ onmisbaar op het werk
Wie nog koffie? Dat was het eerste wat je vroeg als je de kantine betrad. Of het nou nog ‘s morgens vroeg bij aanvang van je
dienst was of ergens op een regio van Van Gend & Loos tijdens
je nachtritten door het ganse land. Je begon met een bakkie
pleur, zoals sommige collega’s die goddelijke drank noemden,
tijdens het begin van de dag of nachtdienst en je eindigde met
een laatste bakkie voor je naar huis ging.
Ik heb wat kofﬁe gedronken tijdens
mijn werk. Drink ik tegenwoordig
hooguit een bakkie of twee, vroeger
was dat wel het tienvoudige. En nee,
niet zoals vroeger thuis bij mijn moeder, waar de kofﬁebonen allereerst in
zo’n wandkofﬁemolen met een slinger
werden vermalen. Waarna de poeder,
samen met een lepeltje Buisman, in
een speciale driedelige kofﬁekan met
een ronde ﬁlter werd gestrooid om
daar gloeiend heet water over te laten
lopen die toen al in een soort reservoir
met drie kleine gaatjes boven op dat
ﬁlter werd geplaatst.
Vel
Het water werd overigens nog in een
ketel op het gas verwarmd. Wat eruit
kwam, was een soort extract, dus werd
er maar een klein laagje in een kopje
geschonken met daarover heen dan de
tot schuim opgeklopte gekookte dagmelk. Behalve dat de kofﬁe door dat
schuim er veel lekkerder uitzag, voorkwam je ook een naar vel op de kofﬁe.
Schepje suiker erbij en een kletskop.
Een bijna doorzichtig donkerbruin
superdun krakend koekje. Nog hoor
ik die kreet als de melk weer eens
overkookte in het steelpannetje of ruik
de geur van aangebrande melk in een
droog gekookt pannetje als de gaspit
weer eens aan was blijven staan.
Percolator
En nee, ik bedoel ook niet de kofﬁe
die uit een percolator kwam, die ik in
onze loods in Maasluis kreeg en zo
pittig was dat je maar net op tijd onze
loods in Vlaardingen haalde, waarna
je eerste gang naar het toilet was, zo
laxeerde die drank. En dat was soms
best hard rijden hoor, zo’n kramp in
je buik veroorzaakte die kofﬁe. Nee,
de kofﬁe die ik in grote hoeveelheden
dronk was of vers gezet in het kantoortje van de loodsbaas waar je een
kwartje voor betaalde en die ook best
pittig was of uit een plastic beker van
de kofﬁeautomaat. Al heb ik ook nog
een paar jaar de tijd meegemaakt dat

er twee dames druk in de weer waren
met de voorbereiding van de lunch,
die uit verse soep en belegde broodjes
bestond. En voor het personeel en
passanten de kofﬁe inschonken vanuit
zo’n zilverkleurige ketel met kraantje
in een echt kopje met een schoteltje.
Automaten
Later werd er een dame wegbezuinigd,
terwijl die laatste dame na een paar
jaar door een batterij automaten met
een magnetron werd vervangen. Daarna dronken we de kofﬁe uit een plastic
beker, die je omroerde met een plastic
lepeltje en trok je de ballen gehakt en
koude broodjes worst voortaan uit de
muur, waarna je die snack opwarmde
in de magnetron, waar onze aardige
Turkse medewerkers ‘s nachts nog hun
sokken in hadden gedroogd. Die kofﬁe
kostte ook een kwartje, die je met een
wisselautomaat omzette in een goudgele munt. Maar in die kofﬁeautomaat
pasten ook de muntjes van de Van de
Bergh en Jurgens margarinefabriek,
die kostten maar een dubbeltje, en dus
werd er volop gefraudeerd. Nee hoor,
niet door mij, al kan ik me natuurlijk ook wel eens vergist hebben. Is
menselijk toch? Natuurlijk werd dat
ontdekt na het leeghalen van de geldlade en toen werd, om verdere fraude
te voorkomen, de kofﬁe, na jaren
betalen, uiteindelijk ineens helemaal
gratis. Echt lekker vond ik hem nooit,
die kofﬁe uit de automaat, maar samen
met een Kitkat die je uit de snoepautomaat ernaast trok nog net te pruimen.
Ik heb wat gegeten van dat spul.
Rammelende opleggers
Maar we dronken niet alleen de kofﬁe,
we vervoerden ze ook en niet zo’n
klein beetje bij Van Gend & Loos.
Vele opleggers vol haalden we op bij
de Van Nellefabriek in de Spaanse
Polder. U kent dat misschien nog
wel; van die ouwe van de Weduwe,
de zware shag die veel collega’s toen
nog rookten. Maar ook kofﬁe en thee
werden daar geproduceerd. Jaren later

De inpakafdeling van Van Nelle

Wie kent het niet van vroeger, een ‘bakkie pleur’ drinken in de kantine

kwam daar nog Lassie toverrijst en
Saroma pudding bij.
Henk was de vaste chauffeur op die
pendeldienst, maar als die nacht had
of vrij was, mocht ik die ritten rijden.
Een pittige dienst overigens. Het was
echt de hele dag pendelen tussen de
fabriek en onze loods, vanwaar die
dozen verder door het hele land gedistribueerd werden. En je zou het je nu
niet meer kunnen voorstellen, maar we
reden gewoon binnendoor via de oude

Ga maar na wat een extra handelingen
je moest verrichten. Je begon met je
aan te melden bij de portier. Dan je
lege oplegger langs de weg afkoppelen, daarna de volle, die voor de
loods stond, aankoppelen, opzij zetten
en weer afkoppelen. De bak waar je
mee aankwam aankoppelen, deuren
openen en voor de loods zetten. Weer
afkoppelen en de volle oplegger, die
je opzij had gezet, aankoppelen, de
deuren sluiten en dan naar de portier.

Kostte even wat denkwerk, maar na
weer een paar kapotte slagbomen was
dat verholpen.
Uit met de pret
Dat binnendoor rijden via de Havenstraat mocht overigens op een geven
moment ook niet meer. De bewoners
hadden terecht al een tijdje geklaagd
over de herrie en de onveilige situatie
vanwege die oplegger-combinaties
die door hun smalle straat scheurden.
Zonder resultaat overigens, want Van
Gend & Loos had in die tijd nog wel
wat in de melk te brokkelen bij de gemeente. Maar toen onze directeur, om
de boel een beetje te sussen, aanwezig
was tijdens een bewonersvergadering
in een zaaltje aan die Havenstraat,
kwam er net zo’n zwaar beladen
oplegger-combinatie van Van Gend &
Loos langs denderen. De ramen rammelden in de sponningen en de kofﬁekopjes dansten op de schoteltjes. Tja,
toen was het gelijk uit met de pret.

Zonder een lepeltje Buisman was je koffie vroeger niet compleet. En het is nog steeds te koop!

wijken van Rotterdam-West. Gelijk
een zijstraat van de Westzeedijk in en
via de Oostkousdijk en Havenstraat,
langs het standbeeld van Piet Hein
naar de Schiedamseweg om gelijk
weer rechtsaf de Mathenesserdijk
op te rijden en langs de Schie en via
Spangen naar de fabriek in de Spaanse
Polder. Wel zo’n acht tot tien keer per
dag, met de rammelende opleggers
door die nauwe straten. Daarbij kwam
ook nog dat we die spullen in ijzeren
kooien of lage boxen vervoerden, die
voor de nodige herrie zorgden als we
ze leeg naar de fabriek brachten.
Gratis koffie
In die begintijd, toen ze bij Van
Nelle nog geen grote distributieloods
hadden, moesten we in de fabrieksstraat voor een kleine opslagloods
aan- en afkoppelen. En nu komt het!
We hadden maar één deur tot onze
beschikking. Wat een ramp was dat.

Je uitschrijven en terug naar de loods
op de Westzeedijk. Daar weer de volle
oplegger afkoppelen en een oplegger met lage lege boxen en een stapel
pallets aankoppelen en terug naar Van
Nelle. En dat ging de hele dag zo door.
Stevig doorwerken dus, al was het wel
gratis kofﬁe drinken bij Van Nelle.
Kapotte slagbomen
Later werd er een splinternieuwe
grote distributieloods gebouwd achter
de fabriek en hoera, we kregen twee
eigen deuren. Waren gelukkig die
extra koppelhandelingen verleden
tijd. En de portier kreeg een slagboom
die automatisch opende als je kwam
aanrijden en achter je weer sloot. In
het begin nog iets te snel; dan brak
ie af en kwam ie tussen je trekker en
oplegger te liggen. Tja, hoe kon dat
nou? Gewoon, doordat de sensor de
combinatie niet herkende en je trekker
en oplegger als aparte wagens zag.

Kinderkopjes
Voortaan moesten we via de Vierhavenstraat, die toen nog met kinderkopjes was bestraat en vol met kuilen zat,
min of meer stapvoets over treinsporen onze weg zoeken om via het
Marconiplein naar de Spaanse Polder
te rijden waar Van Nelle zat die jaren
later door Sara Lee/Douwe Egberts
zou worden overgenomen. Wie had
dat nou kunnen denken? Maar effe
snel op en neer pendelen naar Van
Nelle was er toen helaas niet meer bij.
Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl

Percolator
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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
CBR-oogartskeuring en het coronavirus

Voor het verlengen van uw
rijbewijs heeft u een brief
ontvangen van het CBR,
waarin staat dat u door een
onafhankelijk oogarts aanvullend gekeurd moet worden.
Mogelijk hebt u te maken met
maculadegeneratie, glaucoom
of staar, ziet u minder dan
gemiddeld of hebt u al langer
dan tien jaar diabetes. Maar
waar kunt u nu nog terecht?
Vanwege het coronavirus
zijn er momenteel minder
oogartsen beschikbaar voor
rijbewijskeuringen. Bij De Hesse Optiek & Oogzorg werken wij volgens de RIVM-richtlijnen (COVID-19) en kunt u wekelijks terecht voor de CBR-oogartskeuring. Met ons team van specialisten
en onze kennis van de CBR-eisen helpen wij u graag. Bel direct voor een afspraak: 010-2361939
(di t/m za). Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg. P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam.
Direct naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Digitaal indienen via Zorgdomein. info@
dehesse.nl – www.dehesse.nl

Zaterdagen 20 en 27 februari 2021
Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg

Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 20 en
27 februari. Kosten: € 85. Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdomein. Coronamaatregelen. Op afspraak:
010-2361939 (di t/m za).

Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige
met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen.
Daarom houdt Heritage Auction Europe elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij
de Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Zij zijn gewoon geopend.
Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of
kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver
en militaria

In de la ligt nog
die gouden
ketting van
oma. Ergens
ligt nog een
potje met oude
sieraden. Dat
oude beeldje
of die zilveren
miniatuurtjes
in de kast, zijn
die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde?
Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij Heritage Auction
Europe op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie.
Ook in deze coronatijd gewoon geopend. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking
tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

Kunst en curiosa

Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere
verzamelobjecten. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al
jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO
in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of haar stukken gratis en
deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de
Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. Gewoon geopend.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Ook in deze coronatijd gewoon geopend.
Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Info: 030-6063944 of kijk op www.
ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

Elke donderdag
Goud, zilver en militaria

Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrijblijvende
taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur. Ook in deze
coronatijd gewoon geopend.

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een
open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa deskundig
laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00
uur bij MPO, Energieweg 7 in IJsselstein. Ook in deze coronatijd
gewoon geopend. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te
zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 0306063944.

Elly en vele anderen vertellen hun ervaringen in het ‘Handboek voor
mensen met artrose’. Het boek staat daarnaast vol met praktische
tips van zorgverleners en wetenschappelijke kennis over artrose én
mogelijke behandelingen. Het helpt mensen met artrose en hun omgeving
beter om te gaan met deze pijnlijke en beperkende ziekte.

“ Ik kan weer méér
met artrose”

Vraagt u het gratis boek ook aan?
Ga naar reumanederland.nl/handboek
Of scan de QR-code:
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Rotterdam Crooswijk in de 20e
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prachtig boek samen over het Crooswijk van
de vorige eeuw. In de jaren ‘80 en ‘90
werden er hele straten gerenoveerd en
afgebroken, net als de Barbarakerk en
de Koninginnekerk. Mooie illustraties
staan in het boek van bekende fabrieken als Heineken, Jamin
en behangselfabriek Cohen. Het standbeeld voor bokser Bep
van Klaveren, de Koninginnedagvieringen in de wijk: het komt
allemaal voor in dit fraaie naslagwerk.

€ 14,95

Rotterdam Delfshaven Schiedamseweg en omgeving in de
20e eeuw
Een mooi boek over Delfshaven en de
Schiedamseweg, dat aan de hand van
foto’s ontwikkelingen in dit deel van
Rotterdam in de 20e eeuw beschrijft.
Zwarte bladzijde: het bombardement
in 1943. De geallieerden bombardeerden bij vergissing niet de
werf Wilton Feijenoord en omliggende havens, maar een deel
van Bospolder Tussendijken en de Schiedamseweg. Aandacht
ook voor bezienswaardige panden in het oude Delfshaven.

€ 14,95

Rotterdam Het Oude Noorden
Liskwartier in de 20e eeuw
Weer een prachtboek van Tinus en Bep
de Does. Deze keer over het Oude Noorden en Liskwartier. Met fotoherinneringen aan onder andere de groentenmarkt
op het Noordplein, dewinkels van de
Zwart Janstraat van vroeger, de Hildegardiskerk, de gevangenis aan de Noordsingel,
de Bloklandstraat waar Coen Moulijn en Wim Jansen leerden
voetballen, het Heliportterrein en nog veel meer. Een heerlijk
nostalgisch gevoel bekruipt je bij het bladeren door dit fraaie
naslagwerk!

€ 14,95
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Rotterdam Pendrecht Wielewaal
in de 20e eeuw
In dit boek over de wijk Pendrecht en
Wielewaal voeren Tinus en Bep de Does
ons langs alle delen van deze wijk van
Rotterdam waarvoor in 1953 de eerste
palen van de eerste huizen werden geslagen. Ook dit is weer een mooi boek
vol illustraties geworden. Het geeft een leuk overzicht van wat
er in de afgelopen eeuw in dit deel van de Maasstad allemaal
gebeurde. Van de aanleg van de Singe tot het verpleeghuis
Slingedael en van de speeltuin in Wielewaal tot het landhuis
De Oliphant.Aandacht is er natuurlijk ook voor de komst van
metrostation Slinge, waarvoor op 24 april 1968 de eerste paal
werd geslagen.

€ 14,95
Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does maakten een leuk
fotoboek over de wijk Feijenoord en
het Noordereiland en de gebeurtenissen
daar in de 20e eeuw. Veel aandacht is
er voor de komst van verkeersverbindingen en bruggen. En natuurlijk ook
voor de Stoomtram, die de Rosestraat als hoofdvestiging had,
het Hulstkampgebouw op het Noordereiland en het drijvend
openluchtzwembad aan de Maaskade, waar menig Rotterdammer leerde zwemmen. Mooi boek voor (oud-)bewoners.

€ 14,95

Rotterdam Tuindorp Vreewijk De
Vaan Valkeniersbuurt in de 20e
eeuw
Weer een bijzonder exemplaar in de
serie wijkenboeken van Tinus en
Bep de Does. Ditmaal over tuindorp
Vreewijk en omgeving. Een wijk met
een bijzondere geschiedenis, mogelijk
gemaakt door havenbaronnen die de arbeiders betere
woonomstandigheden gunden. Op foto’s zijn bekende plekjes
uit de wijk terug te zien en komen de gedenkwaardige momenten van afgelopen eeuw naar voren.

Rotterdam Blijdorp Bergpolder
Provenierswijk Agniesebuurt in
de 20e eeuw
Aan de hand van 200 foto’s maakt de
lezer in dit boek een visuele wandeling door Blijdorp, Provenierswijk, de
Agniesebuurt en Bergpolder. Onderweg passeren bekende gebouwen en
winkels en brengen foto’s herinneringen boven aan het Sophia
Kinderziekenhuis of het Sportfondsenbad in de Van Maanenstraat. Een leuk naslagwerk voor wie vroeger of nu in de wijk
woonde of interesse heeft in dit stukje Rotterdam.

€ 14,95

Rotterdam Oude en Nieuwe
Westen Middelland Dijkzigt
Scheepvaartkwartier in 20e
eeuw
Een mooi fotoboek over het Rotterdam
van de linkermaasoever, zeg maar
tussen de Westensingel en de Delftse
Schie. Met zelfs nog foto’s van boerderijen van weleer. In het boek ook aandacht voor het dempen van de Zalmhaven, de verplaatsing van de steigers van de
Spido rondvaartboten en foto’s van buurtwinkels van vroeger.
Vele straten passeren de revue. Misschien ook die van u!

€ 14,95

Rotterdam Bloemhof in de 20e
eeuw
De wijk Bloemhof ligt in de deelgemeente Feijenoord. Bep en Tinus de
Does stelden ook over deze wijk een
fraai fotoboek samen. Met aandacht
voor onder andere de Oleanderbuurt, de
Kossel,de Dordtselaan, Stoelemeijer en
de Kiefhoek. En voor scholen, de spoortram en
de stadsvernieuwing.

€ 14,95

€ 14,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
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Rotterdam Zuidwijk in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
Rotterdam IJsselmonde in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
Wandbord Rotterdam als paradijs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
Wandbord Een echte Rotterdammert .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

14,95
14,95
14,95
14,95
14,95
14,95
14,95
14,95
14,95
14,95
14,95
14,95
9,95
9,95

Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend. Bij meer bestellingen tegelijk
betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. (Nu de posttarieven zijn verhoogd zijn wij genoodzaakt
hogere verzendkosten te rekenen; oudere bestelbonnen zijn daarom ook niet meer geldig.)
Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag
te incasseren van IBAN

tnv

Handtekening:
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:

Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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met zorg bereid.

Speciaal voor jou

Probeer nu 5
maaltijden voor
slechts € 19,95!
Wat je woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we je culinair verrassen.
Laten genieten van gemak… met onze keuze uit 150 maaltijden! 5 van deze
maaltijden kun je nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95.

Ook
natriumarm,
vegetarisch of
glutenvrij.

Bestel en geniet van:
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel
• Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree
• Runderhachee met rode kool en aardappelen
• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten en gebakken aardappelen

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. Leden van Laurens BuurtPas
krijgen 10% korting op alle vervolgbestellingen. Dat smaakt naar meer toch?
Eet je liever natriumarm, vegetarisch of glutenvrij? Ook dat kan.
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis) en maak je keuze.
Vermeld bij de bestelling actiecode 202-LAURENS0221. Eet smakelijk!
Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 maart 2021. Kijk voor de overige
voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket. apetito behoudt zich het recht voor om de samenstelling
van het proefpakket tussentijds te wijzigen.

www.apetito-shop.nl

Kom bij ons werken
Kom
bij ons
en geef
dewerken
beste zorg
en geef de beste zorg
aanmensen
mensen
met
dementie.
aan
met
dementie.
Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
Ne���l�n���
�

www.seniorenhulp.com

Budget uitvaart € 1495,- Uitvaart compleet € 4150,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels),

Basis uitvaart
v.a € 3250,-

plechtigheid en condoleance (90min)
kosten crematie, aangifte overlijden,
50 consumpties.

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

Wij zijn nu ook te
vinden op LinkedIn

De Oud
Volg ons ook!
linkedin.com/company/de-oud-rotterdammer
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Barre voedseltocht in Hongerwinter (6)
Verhalen van soms gruwelijke loop- en fietstochten in de hongerwinter van 1944-1945 naar noordelijke en zuidelijke provincies
om voedsel te bedelen zijn er legio. Ondanks alle ellende onderweg met Duitse soldaten en NSB’ers werd de humor behouden.
Daarin slaagde ook schippersdochter Johanna Antonia (roepnaam Annie) van der Meulen-Kooren. De toen 24-jarige Charloise
huisvrouw maakte aantekeningen, die ze pas veel later uitwerkte. Haar door Rein Wolters bewerkte realistische verhaal gaat
over haar eerste tocht van twaalf dagen per fiets vanuit Charlois
in haar geboortestad Rotterdam naar de Achterhoek, in januari
1945. Deze keer: deel 6.
Jannie en Rini van der Meulen keken
elkaar blij aan. “Wat graag, dan hebben we elk een haan.”
Het rook heerlijk in de keuken, de
boerin was bezig met het eten. Annie
voelde haar maag alweer in opstand
komen. Rini sprak het verlossende
woord en vroeg: “Misschien mogen
we bij u eten, want we hebben reuze
honger en ik weet geen andere manier
om aan eten te komen dan het te
vragen.”
Annie kon een glimlach nauwelijks
onderdrukken, ook zij had weer honger ondanks de stapel boterhammen
en kommen koffie die ze een paar uur
eerder hadden verorberd.
Hebberig
“Er is voor jullie ook genoeg, want
ik kook altijd wat meer”, klonk het
welwillend. De boer ging in de tussentijd de haan slachten. Annie en Rini
zaten bij de heerlijk warme kachel en
Annie vroeg zich af hoe het aan het
thuisfront zou zijn. Ze waren pas vier
dagen van huis, maar door het ongewone leven leken het wel weken.
Het eten was klaar en de mening van
sommigen dat boereneten altijd hetzelfde is – stamppot met vet – werd teniet gedaan. De grote ronde tafel was
netjes gedekt, er stonden twee soorten
groenten op tafel en een flinke pan met
aardappelen. Annie en Rini kregen elk
een stuk worst op hun bord en ook een
stuk vlees. Ze mochten zoveel eten als
ze wilden, wat ze ook deden, hebberig
als ze waren.
Sneeuw
Hun tocht ging daarna verder, de dode
haan bungelde aan het stuur en de
eieren zaten in een trommeltje dat ze
bij zich hadden, net als een rugzak
en allerlei grote en kleine zakken.
De twee beseften wel dat ze nog heel

wat boerderijen af moesten om alles
gevuld te krijgen. Al die tijd liepen
ze naast hun fietsen, tot de enkels
in de sneeuw, want de paden waren
onbegaanbaar. Ze deden nog verschillende boerderijen aan en bij de meeste
hadden ze succes. De buit was niet
echt veel, maar alles bij elkaar viel het
toch wel weer mee. Niet overal gingen
Annie en Rini naar binnen, dat zou
ook te veel tijd kosten. Hun vragen
aan de deur waren meestal: “Dag
juffrouw, heeft u misschien wat rogge
of iets anders voor ons?” Was het
antwoord afwijzend, dan probeerde
Annie: “Misschien wel wat eieren?”
Dat lukte ook niet altijd, maar de twee
waren niet voor een gat te vangen. Ze
werden steeds geraffineerder, nood
breek immers wetten: “Maar een klein
stukje worst of spek voor onderweg
als we teruggaan naar Rotterdam,
heeft u toch wel voor ons?”

Annie en Rini fietsten ook langs het Brabantse Dorp op hun voedseltocht van en naar de Achterhoek Foto’s Rein Wolters

zijn oren op te tillen”, verdedigde
Annie.
“Dat zal wel, maar hoe moet dat dan
als je dat konijn mee wilt nemen?”
Rini en Annie keken hem niet begrijpend aan. “U zult hem dan toch
moeten aanraken… hij moet toch ook
eten.”
“Eten?’’ Annie schaterde het uit. “U
denk toch niet dat we het beest levend
meenemen?”, gierde ze tussen twee

toch zeker nog wel wat rogge voor de
dames?”

puur de beste en een van de grootste
boeren van Halle.”

Verrast
Daarnaast kregen ze ook te eten, waarna ze welgemoed verder gingen met
hun al aardig beladen fietsen. Annie en
Rini hadden geen besef waar ze zich
bevonden. Ze vertrouwden op hun tot
dan goede gesternte, dat hen naar de
goede weg leidde. Weer doemde een

Eieren
Ze vertelden er heerlijk geslapen te
hebben en dat ze er deze nacht weer
terecht konden.
“Ik zei het al, jullie hebben het goed
getroffen. Ik zal de bonnen even pakken.”
De boerin liep naar de kast. Ze gaf
bonnen ter waarde van vier pond
brood en dat was een buitenkansje.
“Ik zie dat ik ook nog havermoutbonnen heb, alsjeblieft. Pak aan.”
Annie, brutaal: “Heeft u misschien
ook nog wat eieren?”
Ook die had ze. Terwijl zij ze ging
halen, keken Annie en Rini elkaar
tevreden aan. “Fijn hé”, zei Rini. “Wat
treffen we het hier en wat hebben we
al veel voedsel gekregen.”
Annie knikte instemmend en de boerin
kwam terug met zes eieren. “Lusten
jullie een paar sneden brood”, vroeg
ze uitnodigend en vriendelijk. De twee
hadden afgesproken niets te weigeren,
dus gingen gretig op het aanbod in.

Gezwicht
Meestal zwichtte de boer of boerin
en zodoende hadden ze aan het eind
van de dag een paar stukken spek en
allerlei stukken worst vergaard. Hoe
moeilijk het ook was van het voedsel
af te blijven, ze bewaarden alles voor
thuis. Ze verheugden zich op de blijde
gezichten, als ze thuis het allegaartje
van dat knorrende beest – het varken
dus – zouden zien.
Bij een van de boerderijen was een
boer die een konijn voor hen had en
hij haalde het dier welwillend uit zijn
hok. “Voel maar eens hoe zwaar.”
“Ja, ja, dat geloof ik wel”, pareerde
Annie niet erg zakelijk.
“Volgens mij zijn de dames een tikje
bang, is het niet”, lachte de zoon van
de boer.
“Bang is het woord niet, maar ik wil
dat beest geen pijn doen door het aan

Zowel op de heen- als terugreis passeerde het duo de Van der Takstraat op het Noordereiland
Foto BOF/Jaap Berkhout

In diverse boerderijen kregen Annie en Rini onderweg stoven om hun steenkoude voeten te
warmen Tekening Bert Klandermans

lachbuien door. De zoon lachte wat
schaapachtig mee, hij begreep intussen
wel dat hij iets geks gezegd had.
“U zal hem niet levend thuis krijgen,
komen jullie van ver?”, vroeg de
boerin belangstellend.
“Ver? Néé, dat valt wel mee”, deed
Annie nuchter, “uit Rotterdam.”
“Och, och, dat is toch verschrikkelijk.
Is het heus zo erg in de grote steden?”
“Erger dan de situatie nu is, kan het
bijna niet. Rini en ik zijn gelukkig in
staat er op uit te trekken, al valt het
niet mee zo’n eind van huis te zijn in
een onbekende streek waar we niemand kennen”, zei Annie bedrukt.
Dat begreep de boerin wel en met een
hoofdknik naar haar man: “Je hebt

boerderij op. De boerin zei geen rogge
te hebben: “Maar hebben jullie misschien iets aan broodbonnen?”
De twee keken elkaar verrast aan.
Aan die mogelijkheid hadden ze nog
niet gedacht. “Als u die kunt missen,
graag. Dan komen we misschien thuis
in Rotterdam met een heel groot roggebrood.”
“Ach, komen jullie van zo ver weg.
Waar slapen jullie vannacht?”
Dat was ook wat… ze wisten niet eens
de naam van de gastvrije boer waar ze
eerder hadden afgesproken te slapen
en ook de naam van zijn boerderij
niet. Maar ze konden het wel duidelijk
maken. “Oh, dat is boer Rozegaar.
Daar heb je het mee getroffen. Hij is

Honger gestild
“Zo heel de dag op pad maakt hongerig”, vond de boerin. “Hebben jullie
vandaag al gegeten?”
“Niet veel”, mompelde Annie. Ze
durfde Rini niet aan te kijken.
“Je kunt hier gerust overal vragen,
voedsel wordt – op een enkele uitzondering – nergens geweigerd.”
Die boodschap knoopten ze goed in
hun oren.
“Ze moest eens weten”, fluisterde
Rini. Annie verslikte zich bijna in de
koffie. Ook hier vertrokken ze weer.
“Wat zijn we toch een huichelaars”,
zei Annie, niet helemaal tevreden over
hun hebzuchtige gedrag.
“Nou ja, de mensen geven toch
graag”, praatte Rini hun gedrag een
beetje schoon.
Wordt vervolgd
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Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.
www.uwzrotterdam.nl

Ongeacht waar u verzekerd bent

VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE
WEKEN VOOR SENIOREN
HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN IN “DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK!
• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND
NOG BESCHIKBAA
GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
R:
• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENIETEN
4-11 juni
EIGEN VERVOER?
VAN ONZE UITMUNTENDE KEUKEN.
25 juni - 2 juli vo
lgeboekt
• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND Dan hebben wij
23
- 30 juli
a
dat
PROGRAMMA MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.
ere
meerd
27 aug - 3 sept
• INCLUSIEF HALEN EN BRENGEN.
beschikbaar!

Vraag naar onze folder en mogelijkheden.
AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF MET PERSOONLIJKE AANDACHT!

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Al generaties lang stofferen wij alle soorten meubelen.
Van klassiek tot modern van o.a Artifort, Leolux,
Gispen en Gelderland. Wij stofferen auto’s, campers,
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals
scheepsstoffering.
Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij
Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen.
Tevens lijmen en verstevigen van al uw meubelen,
houtworm verwijderen is ook geen probleem of bent
u uitgekeken op de kleur van uw interieur? Laat het
overpuiten in iedere gewenste kleur of laat het logen.
Stoelenvlechterij
Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke
beroep dat wij al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien
uw meubelen opnieuw van een biezen, rieten, gaatjes
of vlecht mat dit wordt geheel met de hand gemaakt.
Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
papercord en webbing meubelen.

Wilt u graag vaker post ontvangen?
Bij Schrijfmaatje koppelen we u aan een vrijwilliger
met dezelfde interesses. Het postcontact kan
beginnen! Meld u gratis aan. Bel 088 344 2000 of
ga naar ouderenfonds.nl/schrijfmaatje

Ouder worden doe je samen!

•
•
•
•

Vrijblijvende offerte, ook aan huis
Altijd 5 jaar garantie
Gratis halen en bezorgen
Gratis vervangende meubels

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

55+
korting

Showroom en
open werkplaats

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

010 414 5808

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Een ver verleden opgerakeld
Soms is het horen of het lezen over een lied voldoende om in gedachten terug te vallen op een ver
verleden. In mijn geval was het weer een oorlogsverleden dat in herinnering schoot. Deze keer
overkwam mij dat bij het horen van het nostalgische lied; “Als op het Leidseplein de lichtjes weer
eens branden gaan.” Vrijwel gelijktijdig verhaalde Gerard Cox erover in zijn column in De Oud-Rotterdammer. Ineens was ik terug in die barre winter van 1944.
Als 17-jarige was ik door loslippigheid van een van de buren gedwongen
me aan te sluiten bij de grote stroom
slachtoffers van de razzia in november
1944. Ineens weggerukt uit de veilige
familiekring, beroofd van je vrijheid,
op weg naar de Arbeitseinsatz.
Zwaar gewapend hadden de vijandige
soldaten onze buurtgroep in het Feyenoordstadion bijeen gedreven. En de
deportatie werd verder met onbekende
bestemming uitgevoerd; tien dagen
reisden we per boot en een botsende
trein (28 doden) naar Duitsland. Met
150 man werden we uiteindelijk in een
lager in de omgeving van Bremen ondergebracht. Het zal de lezer wellicht
bekend zijn dat de levensomstandigheden in die periode niet erg gerieﬂijk
waren. Een oud gebouw, totaal
ongeschikt voor bewoning, met kleine
vertrekken zonder ruimte om elkaar te
passeren, met stapelbedden driehoog,
werd ons tehuis.
We werden tewerk gesteld bij het,
hoofdzakelijk onder moeilijke omstandigheden, repareren van vernielde

spoorwegen. Vrijwel dagelijks verstoord door gevaarlijke luchtaanvallen.
Moeilijk wil ook zeggen: rails versjouwen met een hongerige maag, zonder
beschermende kleding en schoeisel,
in weer en wind, regen, sneeuw en
strenge vorst met blote handen zwaar
ijzeren handgereedschap hanteren.
Na het bordje knollen- of zuurkoolsoep kropen we ‘s avonds, om een
beetje warm te blijven, dicht bij
elkaar. Dikwijls werd het een grote
scheldtirade tegen alles dat mof was.
Maar ook werden nieuwtjes of geruchten over de meer dan slechte toestand
in het vaderland besproken.
Muziek en zingen in ellende
Het lijkt nu vreemd, haast onmogelijk
te begrijpen, maar er werd dikwijls gezongen, om de tijd in deze troosteloze
situatie te doden. Spontaan werd dan,
bij de gedachten aan thuis, uit volle
borst een heel repertoire vaderlandslievende liederen gezongen. Zeer tot
ergernis van de Duitse lagerfuhrer die
scheldend schreeuwde dat we onze

maul moesten halten.
Tijdens de kerstdagen 1944 werd in
het lager, wanneer er niet gewerkt
moest worden, ‘s avonds menigmaal
de uitzichtloze vrede op aarde bezongen. In het verdere verloop van ons
verblijf werd het zingen begeleid door
een Rotterdamse jongen, Romein genaamd, die een gitaar had. Deze knaap
had een tweelingbroer in het lager.
Zij waren op een gegeven moment
met enkele bondgenoten uit het lager
gevlucht. Jammer genoeg pakten de
Duitsers hen onderweg op en werden
zij naar een straﬂager afgevoerd. Wat
na het uitzitten van de straf de gevolgen daarvan waren, moesten we bij
hun terugkomst aanschouwen. Zij waren letterlijk niet om aan te zien, volledig afgetuigd. Maar het ergste was
nog dat Romein zijn tweelingbroer,
doodgeslagen, in het strafkamp had
moeten achterlaten. Dat maakte bij
iedereen diepe indruk. Temeer doordat
hij de gitaarbegeleiding tot het einde
van ons verblijf heeft volgehouden.
Maar nu terug naar wat mij bij het

Duitse bezetters onderweg in Rotterdam

horen van dat lied toch weer trof.
Een strofe van de inhoud bleef bij het
horen in mijn hoofd rondzingen. Het
‘hand in hand, jij en ik, lachende naar
alle kant, omdat het licht weer brandt’
kwam steeds terug.
Lichtje
Vooral dat brandende lichtje bij het
Lido gaf destijds weer een beetje
hoop. Een klein lichtje in het donkere
bestaan. Een stip aan het eind van
de inktzwarte tunnel. Een hunkering
naar een bevrijding uit deze ellendige situatie. Met de ogen dicht weer
even in gedachten thuis te zijn in de
vertrouwde omgeving. Nog hoor ik

mij stilletjes tussen het vlooienspel en
het knappen van de luizen de bekende
liedjes zachtjes meezingen. Die herinnering kwam weer in mij op bij het
horen en lezen over dat lied.
Het is pijnlijk te vernemen dat in deze
Coronatijd sommige mensen zich
door een kleine aanpassing beperkt
voelen in hun vrijheid. En dan gaat het
over een aanpassing bij de bestrijding
van een onzichtbare vijand, mede ter
bescherming van de medemens. Ik ben
benieuwd wanneer zij het licht in de
donkere tunnel wel zien.
M.A. Zuijdweg
m.zuijdweg@kpnplanet.nl

Rotterdam
vanuit de wolken
Ommoord in een winters decor, 1985. Bovenin is de Zevenhuizerplas te zien en links een stukje van de Rotte. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart
Hofmeester

De Rotterdamse fotograaf Bart
Hofmeester was beroemd vanwege
zijn luchtfoto’s van Nederland.
Op vliegveld Zestienhoven steeg
hij regelmatig op om foto’s van
Rotterdam en omstreken te maken.
Zo legde hij de wederopbouw van
de stad en de ontwikkeling van
de Rijnmond vast. Uit honderdduizenden negatieven werd een
fraai fotoboek samengesteld. In
Museum Rotterdam was in het
voorjaar van 2021 een foto-expositie gepland van het werk van
Bart Hofmeester en zijn bedrijf
AeroCamera. Het museum is
echter gesloten. In De Oud-Rotterdammer publiceren we in samenwerking met Watermerk BV foto’s
uit het boek ‘Rotterdam vanuit de
wolken’, waarvan inmiddels de 2e
druk is verschenen. Telkens met de
vraag of u, als lezers, nog iets kunt
toevoegen aan de beschrijving van
de foto. Een herinnering, een anekdote of wetenswaardigheid.

www.barthofmeester.nl
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Het kroonjuweel van onze koopvaardijvloot
In De Oud-Rotterdammer van 26 januari belandde een bijschrift
over ss Nieuw Amsterdam bij vergissing onder een foto van ss
Rijndam. Daar kwamen veel reacties van lezers op. Nico Guns
zet in dit verhaal uiteen waarom huist de Nieuw Amsterdam zo’n
bijzonder schip was.
De ‘Nieuw Amsterdam’ (1938) van de
HAL was het mooiste schip van haar
tijd. Het kroonjuweel van onze koopvaardijvloot. In 1934 vroeg de HAL
om regeringssteun voor een nieuwe
oceaanstomer. Het bezuinigingskabinet van Colijn weigerde. Maar de
HAL hield aan: de beoogde ‘running
mate’ van de driepijper ‘Statendam’
(1929) kon fungeren als varende culturele ambassadeur die het beste promootte dat Nederland de wereld kon
bieden. Uiteindelijk stemde Den Haag
toe, dankzij de wijsheid van ministers
die de werkloosheid wilden bestrijden. Om te mogen bouwen aan het
schip moesten de werknemers – met
toestemming van de vakbonden – een
loonoffer van 2,5 procent brengen.
Het schip werd ontworpen door
Wilton-Fijenoord. De voortstuwingsinstallatie kwam van ‘De Schelde’
in Vlissingen. De drijvende kracht
achter het interieurontwerp was HALdirecteur W.H. de Monchy. Het schip
werd een toonbeeld van schoonheid en
efficiëntie. De bouwkosten bedroegen

ruim 200 miljoen euro in hedendaagse
valuta. Het schip kreeg bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij
een lengte van 231 en een breedte
van 27 meter. Tal van Nederlandse
kunstenaars ontwierpen de moderne
interieurs in samenwerking met meubelfabrieken als Mutters en Pander.
Het schip kenmerkte zich door licht
en aluminium en kleurenschema’s van
pasteltinten, variërend van goud tot
hemelsblauw en lentegroen. Koningin
Wilhelmina liet het casco op 10 april
1937 te water. Dat was een hoogtijdag
voor heel Rotterdam!
De ‘Nieuw Amsterdam’ vervoerde
1200 passagiers in drie klassen. Het
had uitstekende vaareigenschappen en
bood uitzonderlijke servicekwaliteit
die haar vele internationale passagiers
hooglijk waardeerden. Dankzij haar
zwarte, met een gele bies versierde
romp, haar stralend-witte bovenbouw
en haar majestueuze geel-wit-groene
schoorstenen was ze adembenemend,
groots en elegant. Op 21 september
1939 vertrok zij wederom vanuit Rot-

terdam naar New York. en zou zes jaar
niet terugkeren. Pas op 10 april 1946
voer zij weer op de Nieuwe Maas, geschilderd in somber oorlogsgrijs, maar
haar schoorstenen trots geschilderd
in de aantrekkelijke rederijkleuren.
Als snel geallieerd troepenschip had
zij bijna 400.000 militairen vervoerd
en een belangrijke bijdrage geleverd
aan de overwinning. Pas toen zíj
weer thuis was, was de oorlog écht
afgelopen.
Onstuimig
De renovatiekosten om haar oorspronkelijke pracht en praal terug te brengen, waren rog hoger uitkwamen dan
de oorspronkelijke nieuwbouwprijs.
Glorieus keerde de ‘Nieuw Amsterdam’ op 6 november 1947 terug in
New York dat haar onstuimig verwelkomde. Er volgde een routine van
trans-Atlantische reizen in de lente en
herfst, afgewisseld met cruises in de
tropische wateren van het Caribisch
gebied tijdens de herfst en de winter.
Eind 1956 en begin 1957 onderging
zij een vernieuwingskuur. De traditionele zwarte romp werd duifgrijs
geschilderd; overal in het schip kwam
moderne airconditioning; en onder
haar waterlijn kreeg zij stabilisatievinnen om onaangenaam schommelen

Het troepentransportschip ‘Nieuw Amsterdam’ op 10 april 1946 na lange, bange oorlogsjaren
terug aan de Wilhelminakade.

te verminderen. Het publiek was
veeleisender geworden en de rederij
vernieuwingen moest aan deze wensen
tegemoetkomen. Er kwam zelfs een
dekdoorbraak om het theaterplafond te
verhogen voor cinemascopeprojectie.
Rond 1960 eindigden de hoogtijdagen
van het luxe trans-Atlantisch reizen.
De HAL sloeg met de ‘Nieuw Amsterdam’ een andere richting in: cruiseschip voor Amerikaanse toeristen.
Meer toeristenklasse-accommodatie
ten koste van eerste klasse. In 1967
kwamen er nieuwe ketels. In 1971
verliet zij Rotterdam voor het laatst.
Met het verstrijken van de jaren kwam

haar einde in zicht. In december 1973
maakte zij een laatste cruise vanuit
Port Everglades. Enkele maanden later
viel het doek voor “The Darling of the
Dutch” en “The Dutch Ocean Queen”.
In 1974 sloopte men haar in Kaohsiung. Maar in Rotterdam doet zij nog
steeds vele harten sneller kloppen!
Een nieuw schitterend platenboek
met 1.500 unieke afbeeldingen doet
de complete geschiedenis van de
‘Nieuw Amsterdam’ haarfijn uit de
doeken. Gbooksinternational – ISBN
9789492368225.
Nico Guns

Achter de meiden aan
Buiten de oorlogsjaren 40-45 heb ik een geweldige jeugd heb
gehad waar ik met veel genoegen op terug kan kijken. Daar
werkte het leven op het dorp Tuindorp-Heijplaat aan mee. Wij
hadden een café met biljart en een bioscoop waar het tijdens de
film goed donker was, Vaak hadden wij van de film niets gezien,
maar leerde wel hoe je met een leuk meisje om moest gaan. En
dan was er ook nog een danszaal.
Op zondagavond was er altijd dansen.
De meisjes die daar kwamen dansen
kwamen uit het dorp. Er kwamen
maar weinig meisjes van buitenaf, dus
vonden we dat niet zo gezellig. Ook
hadden wij een voetbalclub, R.D.M..
Een gezellige club. Daar kwam op een
zondagmiddag zomaar 600 mensen
naar het eerste elftal kijken.
Bijna elk weekend ging ik met mijn
vrienden op de fiets op stap, achter de
meiden aan. Ja, wat wil je als je 17,
18, 19 jaar bent. Op het dorp blijven
was geen optie. Wij wilde graag
nieuwe en leuke meisjes ontmoeten.
Wij hadden daarvoor in die tijd wel de
‘vrouwenmarkt’. Daar liepen de meisjes heen en weer voor het uitzoeken
voor de jongen. Dat was de manier
om verkering te krijgen. Wij gingen
naar Charlois, de Boergoensevliet of
de Pleinweg. Ook andere dorpen zoals
Pernis, Spijkenisse, Heenvliet. Ik denk
zelf dat het in die tijd een landelijk
gebeuren was. Je moet wel bedenken
dat ik het heb over 70 jaar geleden.
Wij moesten ook alles op de fiets

doen. Een bromfiets bestond dacht ik
nog niet, hooguit een Solex. Ik weet
nog dat ik een leuk blond meisje had
ontmoet uit Pernis. De naam zal ik
nooit vergeten. Die eerste liefde heette
Mia van Delft. Maar lang heeft het
niet geduurd. Haar ouders gingen emigreren naar Canada, dus was ik mijn
meisje weer snel kwijt. Dus ging ik
weer terug naar mijn vrienden die ook
op zoek waren naar een lief meisje.
Danstenten
We hoorden van een groep oudere
jongens dat in Spijkenisse en in Heenvliet ook leuke meisjes rondliepen.
Bovendien waren er in Spijkenisse en
Heenvliet gezellige danstenten. Elke
zaterdagavond kon je in Heenvliet
vanaf 19.30 tot 23.30 uur dansen met
livemuziek erbij. Dus erg gezellig
met vele meisjes uit de omgeving. De
danstent had gratis toegang, maar wel
na aankoop van consumptiebonnen.
De meisjes werden vrij gehouden door
de jongens. Dat had de eigenaar van
de danstent slim geregeld.

Met acht jongens spraken we af op
zaterdagavond met de fiets naar Heenvliet te gaan. Rond 19.15 uur kwamen
we aan bij de danstent in Heenvliet.
Het werd een hele gezellige avond
met vele mooie meisjes en we hebben
veel lol gehad. We spraken af dat we
de volgende zaterdag weer zouden komen. Nou, dat vonden de meisjes erg
leuk en wij ook. Op die avond tijdens
het dansen werden wij gewaarschuwd
door de meisjes dat we na afloop opgewacht zouden worden door een stel
jaloerse rotjongens uit Heenvliet. Die
wilden ons een pak slaag geven, zodat
wij bang zouden worden en daarna
niet meer zouden komen. Wij hadden
geen zin dat duel aan te gaan. Dus
gingen wij naar de eigenaar van de
danstent en zeiden: als u wilt dat wij
elke zaterdag hier komen, dan moet u
ons helpen. De eigenaar ging naar de
jongens die op ons stonden te wachten
en had succes. Die jongens kregen
een keuze: als zij ons lastigvielen,
dan kregen ze geen toegang meer tot
deze danstent. Opgelost. (Wij bleven
jaren daar komen en die jongens uit
Heenvliet werden later onze vrienden.)
Pudding
Op de fiets naar huis, het was inmiddels 24.00 uur geweest, hadden we
onderweg ook nog lol. Onze rustpauze
was bij café Luiks in Pernis aan de

Pastoriedijk. Daar dronken wij onze
laatste biertje en dan nog 20 minuten
dan waren we thuis, half twee in de
nacht. Ik zelf dook dan nog de kelder
in voor een lekker stuk pudding en
dan snel naar bed. Zelf heb ik nooit
problemen gehad met mijn ouders.
Ik had een voordeel dat ik bijna geen
alcohol dronk.
Op zondagavond hadden we discussies over hoe wij als groep jongens
het hadden beleefd in Heenvliet met
de meisjes enzovoorts. Op een zo’n
avond besloten we een keer naar
Spijkenisse te gaan en te vragen of
die meisjes uit Heenvliet dan ook
zouden komen. Alles werd geregeld,
dus zaterdagavond naar de danszaal
van Hotel de Keijzer. Een muziekband met een zangeres was er aan het
zingen. Geweldig. En veel nieuwe
meisjes. Daar zijn wij met de groep
jongens ook vele keren geweest. Maar
toen ineens kreeg een aantal jongens
verkering. Ik ook. Dan breekt er een
andere tijd aan. Daar moest ik zelf
even aan wennen. Ik had een probleem
om mijn vrienden los te laten. Ik ging
dus zaterdagavond naar mijn meisje
en zondagavond naar mijn vrienden.
Dat heb ik heel lang volgehouden
met smoesjes van ik had een lekke
band of het was slecht weer. Dus het
kwam er op neer dat er veel regendagen waren op het dorp en vele lekke

Sjansen bij het dansen

banden Ik wilde van twee walletjes
eten ik had het geluk dat een mobieltje
nog niet bestond. Maar ik had wel
door dat dit niet door kon gaan Op
een zaterdagavond weer aangekomen
in Spijkenisse – ik kwam inmiddels
bij mijn meisje thuis – vroeg ik “Wat
gaan we doen vanavond?’ Waarop
mijn meisje zei: “We gaan eerst eens
een stukje lopen.” Ik dacht nog wat
is dat saai. Maar toen was het zover:
ik moest kiezen tussen mijn meisje of
mijn vrienden. “Zo kunnen wij niet
verder doorgaan.” Dat was voor mijn
even tot 10 tellen. En we hebben die
avond de knoop door gehakt. Ik heb
gekozen voor mijn meisje, waar ik nu
al 66 jaar mee getrouwd ben. Wij zijn
in februari 1955 getrouwd en zijn toen
gaan wonen in Spijkenisse. We hebben
er nooit geen spijt van gekregen.
John van Dommele
John31@telfort.nl
tel. 06-54684301
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De kiosk op de hoek van de
Randweg en de Groene Hilledijk
in de jaren ’50 Foto’s verzameling
Rein Wolters

Valentijnactie ss Rotterdam
Valentijnsdag is jaarlijks altijd al
een bijzondere dag, maar in tijden
van een landelijke lockdown is extra liefde voor je geliefde, familie
en vrienden net dat beetje extra
wat zij kunnen gebruiken. Het ss
Rotterdam zorgt voor een romantische dag geheel in stijl bij u thuis.
Zo bieden zij een heerlijk driegangenmenu
aan, inclusief amuse. Verras uw familie
met een high tea met romantische touch of
geniet samen van een high wine! Bestellen
van een van deze mogelijkheden kan tot en
met 10 februari 2021 tot 17.00 uur. Afhalen
of bezorgen kan op 12, 13 of 14 februari
2021. Niet alleen thuis genieten is mogelijk,
ook aan boord van het ss Rotterdam wordt
u volledig in de watten gelegd. Overnacht
op een fijne Superior Room met ontbijt en
driegangendiner. Bekijk alle informatie:
https://ssrotterdam.nl/valentijn-2021/
Katendrecht
Het ss Rotterdam ademt grandeur en historie. Achter elk detail schuilt een hoofdstuk
uit een veelbewogen geschiedenis. Het
voormalige vlaggenschip van de HollandAmerika Lijn vervoerde decennialang
passagiers met een ‘American dream’ over
de Atlantische oceaan. Nu aangemeerd in de
hippe Rotterdamse wijk Katendrecht, doet
het historische cruiseschip dienst als evenementen- en vergaderlocatie, kantoorruimte,
hotel, restaurant, museum en escaperoom.
Het ss Rotterdam is een schatkist vol verhalen! Benieuwd naar alle mogelijkheden?
Meer informatie: www.ssrotterdam.nl
Winactie
Speciaal voor lezers van De Oud-Rotterdammer heeft ss Rotterdam een winactie bedacht. Vijf prijswinnaars van de kruiswoordpuzzel in de krant van deze week winnen
ieder een arrangement, dat bestaat uit een
overnachting op het schip. Wilt u in aanmerking komen voor dit buitenkansje? Vul
de puzzel in en stuur ons tijdig de oplossing
toe. Kijk bij de puzzel naar de instructies!

Fraai boek
over kiosken
Zonder enig feestelijk vertoon verscheen twee weken geleden het boek ‘Kiosken in de
stad’. Vanwege Corona werd er geen verbale of visuele presentatie van de dikke pil van 352
pagina’s en honderden (vaak nimmer gepubliceerde) foto’s georganiseerd. Uiteraard was
dat wel de bedoeling en het gedwongen uitstel was een tegenslag voor de auteurs Jaques
Beljaars en Thomas Rouw. Het was trouwens de zoveelste in de file van negatieve hobbels
die het onverzettelijke duo en hun Amsterdamse uitgever TRANCITYxVALIZ moesten nemen.
Waardoor het lijvige historisch document pas na enkele jaren van voor- en tegenspoed van
de pers kon rollen.
Destijds zochten Beljaars en Rouw
contact met mij en vroegen medewerking aan hun project. Aanleiding
voor hun verzoek was het boek
‘Kramers uitgekraamd’, geïllustreerd
met ruim honderd foto’s van Mario
van de Velde, dat ik schreef over
de teloorgang van de straathandel
in Rotterdam. Het verscheen in
december 1999 als ode aan de
verdwijnende straatverkoop. Melken broodbezorging aan huis waren
toen al vrijwel verdwenen.
Dr. A. (Bram) Peper, van 1982 tot
1998 burgemeester van Rotterdam,
had niet veel op met de straathandel. Hij sprak van ‘verloempiasering’ van de (binnen)stad en wilde
komen tot de afbouw van allerlei
niet regulier zijnde verkooppunten.
Hij wilde eenheid op straat en in
de winkellooproutes. In hun boek
schenken Beljaars en Rouw ook
aandacht aan dit onderdeel van
150 jaar ‘Kiosken in de stad’. De
geschiedenis van de straathandel in
Amsterdam en Den Haag hebben,
naast die van Rotterdam, ook een
plek gekregen in het boek. De
auteurs deden in hun naspeuringen
ook andere grote steden aan en
doken diep in de wereldgeschiedenis van de verkoop op straat, al dan

Er was een kiosk gevestigd in de ronde uitbouw van het toegangsgebouw (links) achter
de fietser

niet in de vorm van kiosken.
Frans Bauer
Om het bij Rotterdam en mijn
persoonlijke beleving van kiosken
in de stad te houden, kom ik voor
de mooiste kiosk van het centrum
terecht op het Binnenwegplein bij
de bijzondere Pepsi-‘patatkraam’
van Bram Ladage en iets verder
de fruituitstalling van de familie
Van Brenkelen. Beide bedrijven
kregen op een woensdagmiddag
– en ter presentatie van een CD –
Frans Bauer als verkoper achter
de frituuroven, toonbank, kassa en
weegschaal. Zijn bezoek liep door
de gezellige sfeer uit in een vrolijke
chaos. Wat was ‘Fransie’ toen al

populair. De dag daarna stond
het Rotterdams Dagblad vol met
complimenten voor de paginagrote
reportage over het bezoek van
Frans.
Schuifbandjes
Rotterdam kende tal van krantenen tijdschriftenkiosken, zoals op de
hoek van de Randweg en Groene
Hilledijk. Het ‘groene-geval’ had
een belangrijke plek in mijn jeugd
en ik schreef daar een jaar of
twintig geleden al eens over. Door
de samenstellers van het recent
verschenen boek is een citaat van
mij in hun creatie opgenomen.
“Kiosken waren gewilde plekken
om met elkaar af te spreken en

In de middenberm van de Wolphaertsbocht stond een kiosk voor kranten en snoepgoed

de wachttijd op te vullen door het
bekijken van de covers achter de
ramen van het zeshoekige houten
gebouwtje. Het betrof dan de covers van boekjes als De Lach en de
Piccolo en ook softpornobladen. De
meest erotische plekken waren afgedekt met schuifbandjes. Dus als
de kiosk was gesloten, probeerden
we door te bonken tegen de ruiten
de bandjes in beweging te krijgen
om zodoende het (toen voor ons
nog onbekende) vrouwelijk schoon
zichtbaar te krijgen. Maar hoe we
ook bonkten, de bandjes bleven op
hun plek.”
Inloopwinkels
Er waren ook nog andere kiosken
in Rotterdam waarvan de eerste in
het straatbeeld kwam op 31 oktober
1880. Initiatiefnemer: Rotterdammer Elias Gans, directeur van
uitgeverij Nederlandsche Kiosken
Maatschappij (NKM). In 1903
kwamen de Rotterdamse kiosken
bij een openbare aanbesteding
in handen van krantenimporteur
W.N.J. van Ditmar, kleinzoon van
de compagnon van Nijgh, de stichter van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant (NRC). Hij ging de zaken
direct grootschaliger aanpakken.
In 1926 waren in Rotterdam 26
krantenkiosken in exploitatie.
Vanaf 1960 verving Van Ditmar de
kiosken door inloopwinkels. Acht
jaar later ging de exploitatie op in
die van concurrent AKO, waarmee
ook het einde van de straatkiosken in Rotterdam werd ingeluid.
Er waren toen nog 18 kiosken in
bedrijf. Uiteindelijk werd in 1971
het laatste markante stukje straatmeubilair afgevoerd. De huisjes
functioneerden ook als bespreekpunt van de inhoud van de kranten
in de uitstalling. Het wereldnieuws
ging er over de tong. Op de zuidelijke Maasoever waren kiosken
op de Wolphaertsbocht, Pleinweg,
Burgemeester Hoffmanplein en
Putsebocht. Bij de toegang van de
fiets- en voetgangerstunnel waren
op beide oevers (Charloisse Hoofd
en Parkkade) ook kiosken die in de
jaren zestig werden gesloten. Prijs
26,50 euro. Isbn 9789492095770.
Reacties: reinwol@outlook.com
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TANTE POST
Watersnood
Wij waren ook slachtoffers van de
Maas die over de kade heen kwam in
februari 1953. Mijn vader werd wakker doordat hij water de kruipkelder
onder het huis hoorde binnenstromen.
Even later kwam er een politieman in
een roeiboot aanbellen om iedereen te
waarschuwen. We zetten de stoelen op
de tafel en evacueerden naar boven bij
de familie Berkhouwer. Die hadden
een radio en meteen zat ik te luisteren
naar de vreemde berichten die overal
vandaan leken te komen. De omvang
van de ramp drong langzaam tot ons
door. Toen het water weer zakte, bleek
het slechts tien centimeter hoog in ons
huis te zijn geweest. Ik ben door de
wijk gaan lopen en zag overal bergen
meubilair op straat liggen, voorwaar
een typische ervaring. Een schadeexpert belde een tijdje later aan om te
informeren naar onze schade. Trots
vertelde mijn mama dat de kachel
zelfs was blijven branden, alleen een
kist boeken, die onder mijn bed stond,
was verloren, net als de balatum vloerbedekking. De man barstte in lachen
uit. “Mevrouw”, zei hij, “voordat de
overstroming begon had iedereen in
de Ridderspoorstraat net nieuwe ‘old
finishmeubelen’ gekocht. Ruimhartig
taxeerde hij onze boekenkist waardoor
we prima boeken konden aanschaffen voor de middelbare schoolstudie
van twee opgroeiende jongens. In
de volgende winter verhuisden we
naar een splinternieuwe woning in de
Zwaardleliestraat in Schiebroek.
Ton van de Put
tilton@familievandeput.nl
Pyjama
In de jaren zeventig werkte ik in de
Rotterdamse haven als bootwerker in
het traditionele stukgoed dat langzaam
minder werd, terwijl de containeroverslag sterk in opkomst was. In het
stukgoed was het werk fysiek best
zwaar, maar ik vond het wel gezellig.
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Luchtfoto
Ook als niet-Rotterdammer, maar ik
heb er gewerkt van 1952 tot 1976
en ben een regelmatig lezer van De
Oud-Rotterdammer,bekijk ik altijd de
luchtfoto’s van Bart Hofmeester naar
bekende plekjes. Bij de laatst geplaatste
foto waren het wel een drietal zeer
uiteenlopende gebeurtenissen op even
zovele tijdstippen. Ik werd weer aangenaam teruggeworpen in de tijd!
In 1947 (dus vóór 1952) werkte ik korte
tijd in Rotterdam. In Vlaardingen was
ik lid van een gymnastiekvereniging
en twee groepen van die vereniging gaven een demonstratie in Oudenbosch (N. Br.). Een bus zorgde voor vervoer, maar
vertrok al vroeg. Besloten werd mij op te pikken in Rotterdam en dat werd op het kruispunt Rochussenstraat/’s-Gravendijkwal waar de bus toch langs kwam en het in die tijd nog aanmerkelijk minder druk was. Dit verliep rimpelloos.
De foto is van 1955 met de bebouwing van toen, met nog het Maritiem Museum Prins Hendrik en de twee nachtclubs.
Later zou dit alles moeten wijken voor het Dijkzigt-ziekenhuis en metro met metrohalte Dijkzigt. Ook na de komst van
het Erasmus MC-ziekenhuis bleef de metrohalte Dijkzigt genoemd worden.
In een pand ‘s-Gravendijkwal hoek Rochussenstraat was op de begane grond Toneelkleding Van Nooijen gevestigd. Zo’n
15 jaar zorgde ik met enkele collega’s voor het Sint Nicolaasfeest bij onze werkgever. Mijn taak hierbij was o.a. dan dat
de personen die voor de Sint en Zwarte Piet speelden al die jaren bij Van Nooijen gebracht en gehaald werden.
Wat zo’n foto voor herinneringen oproept, maar dat zal wel de bedoeling van de redactie zijn. Dank voor de plaatsing!
Kees Verhulst (verhulststeenhoek@kpnmail.nl)
Doordat je altijd met een hele ploeg
aan boord was heerste er een bepaalde
saamhorigheid. En kwart voor twaalf
naar de kantine om te schaften (zo
heette dat toen nog) en de gesprekken
gingen dan meestal over Feyenoord en
vrouwen, behalve die ene maandag dat
we weer in de kantine zaten en Bertus
vertelde dat hij jarig was geweest en
ze dat die zaterdag gevierd hadden.
Bertus had een vaste maat, de veertigjarige Hannes, waar hij al jaren mee
samenwerkte en ze waren niet alleen
collega’s, maar ook vrienden. Hannes was een verstokte vrijgezel met
twee hobby’s, hij zat in de kroeg of
bij Feyenoord en hoewel hij er altijd
netjes en verzorgd uitzag, wilde het
met de vrouwen toch niet zo lukken.
Bertus vertelde over zijn verjaardag.
Dat het gezellig druk was met zijn
vrouw, kinderen, wat kennissen en
nog een alleenstaande buurvrouw.

Ook Hannes was van de partij en toen
later op de avond het weer slechter
werd (regen en storm) en de drank
rijkelijk vloeide, raakte Hannes met de
alleenstaande buurvrouw in gesprek.
Zij vond Hannes wel aardig en zei op
een gegeven ogenblik: “Joh Hannes,
waarom blijf je niet bij mij slapen?”
Waarop een van de collega’s naar
Hannes keek en vroeg: “En Hannes,
ben je gebleven?” Waarna Hannes de
onsterfelijke woorden sprak: “Nee,
want ik had geen pyjama bij me.” Een
seconde was het stil, toen kwam er
een daverend lachsalvo. Of Hannes
nog onder ons is weet ik niet, maar de
pyjama is onsterfelijk.
Ruud Kuipers
ruudkuipersanjum@gmail.com
Dr. Kuyperschool
Ook ik was leerling op de Dr. Kuy-

perschool, maar een aantal jaren later,
nl. ‘51, ‘52, ‘53 en ‘54. De leraren
Helderman en Schop gaven daar
toen les en ook de heer Roelfsema.
Beroemd was de pijp van de heer
Helderman, die het leslokaal blauw
zette. Als daarna Roelfsema les gaf,
gingen eerst alle ramen open. De
heer Helderman kwam dagelijks met
het Hofpleintreintje uit Voorburg en
was dus niet in Rotterdam bekend,
waardoor één van de leerlingen, Edu
van Dam, die nogal eens te laat kwam,
zei dat de brug open stond. Komend
vanaf de Zonnebloemstraat in Hillegersberg, was dat dan de stenen brug
over het kanaal bij het Muizengaatje
of de Noorderbrug bij het Noordplein.
Zonder bestraffing mocht hij dan gaan
zitten. De school was toen aan de Dirk
Smitsstraat gevestigd, maar is in 1955
gesloten door een tekort aan leraren.
Freek Schell, de bekendste slager van

Rotterdam, zat ook bij ons in de klas,
maar die is ons reeds ontvallen.
Aad van Herk
y.herk@planet.nl
Op de brommer
Hoe herkenbaar, dat verhaal over ‘op
de brommer naar de camping!’ Ook
wij, Piet Kant, Hans Langeberg en
Sydney Drok, allen toen wonend in
Zuidwijk (ik woonde in Pendrecht)
gingen ook rond 1963 met onze
Puch’s naar Ouddorp om een weekend
te kamperen op de camping van de
Gebr. Westhoeve. In die tijd een ‘wereldreis’. Eerst vanuit Rotterdam naar
Hellevoetsluis, met de pont naar Middelharnis overvaren en dan verder naar
de eindbestemming. Een leuk verblijf
met weinig mensen op de camping,
geen disco of echte leuke cafés, maar
wel met leuke meiden uit Dirksland.
In dezelfde periode stelde Jan van der
Pluim, ook een bekende van ons, voor
om met onze bromfietsen met vakantie
naar Noord-Frankrijk, Duitsland en
België te rijden. Zo hebben wij, inclusief slecht weer, plaatsen als Metz,
Verdun en Saarbrücken bezocht. Helaas (eigenlijk niet..) moesten wij na
een week door geldgebrek (vanwege
een prijzige reparatie aan mijn Puch)
onze vakantie vroegtijdig afbreken.
Gezien mijn latere vakanties met
mijn echtgenote (getrouwd in 1977)
en dochter naar Zuid-Frankrijk heb
ik eigenlijk nooit begrepen waarom
destijds de keuze op die omgeving is
gevallen!
Hans Augustijn
augustijn@casema.nl
Verkeerd bijschrift
In de vorige krant is helaas een verkeerd fotobijschrift geplaatst onder de
foto op de voorpagina. Daar stond ss
Nieuw Amsterdam. Dat moest natuurlijk zijn ss Rijndam. Excuses!

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer en ik betaal via automatische incasso
De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar € 54,90 (de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)
te incasseren van IBAN

tnv

Handtekening:

Dhr./Mevr. Voorletters

Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode

Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.

De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

M.m.v.
Nico Tempelman, Bab Riem Vis,
Rein Wolters en vele lezers

Administratie, webshop en
abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt
verzocht met de uitgever contact op te nemen
voor het treffen van een regeling.

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl
Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

Adverteren:
Sylvia Blom,
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: sylvia@deoudrotterdammer.nl

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Lunchroom
In de Jonker Fransstraat, direct naast
het Alkemadehof en recht tegenover
wildhandel Treuren, zat vroeger een
soort lunchroom. Nu zit er een Surinaams eethuis. Je kon daar in de jaren
zestig koffie drinken, broodje eten etc.
De naam van de zaak is me ontschoten
al ben ik er duizenden keren langs
gelopen. En ik kan het ook niet op
internet vinden. Er zijn vast Rotterdammers met een beter geheugen, wie
weet het? Alvast dank.

jarenlange trouwe lezer van De OudRotterdammer wil ik de redactie en
alle lezers die gereageerd hebben bij
de rubriek ‘Oproepjes’ bedanken voor
hun bijdrage. Vanzelfsprekend kunnen
ook lezers die het artikel in oktober
niet hebben gelezen, alsnog reageren. Een ieder krijgt een persoonlijk
antwoord!

Chris den Hoed
c.denhoed@kpnplanet.nl

Kennismaking
Goed ogende man, 75 jaar, rookt/
drinkt niet, z.k.m. Holl. Dame voor
huiselijke gezelligheid, goed gesprek,
arm en knuffel, om op basis van wederzijds respect, begrip en genegenheid een waardevolle vriendschap op
te bouwen. Geen uitgaanstype. Omgeving Rotterdam/Capelle. Brieven naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel onder
vermelding van 2021-1.

Personeel Waelestein
Rotterdam-Charlois

Martien Hoegen
06-22660499
info@verenigingdelijn.nl

Gezocht: opbergmappen
Zijn er lezers van De Oud-Rotterdammer’ die de originele opbergdozen
nog ergens hebben liggen en niet
meer gebruiken. Ik hou mij hiervoor
aanbevolen.
P. v.d. Bosch
Ede
pvandenbosch@online.nl
Holland Amerika Lijn
Mijn oproep in De Oud-Rotterdammer
van 13 oktober, waarin ik zocht naar
ervaringen, gegevens en beeldmateriaal hebben veel reacties opgeleverd.
Niet alleen verhalen over vroeger,
maar 1ook fotomateriaal
2
3en unieke
4
HAL-items werden aangeboden. Als

navrije afspraak.

Foto’s Waelestein
Bij het opruimen van onze kast in
Waelestein hebben we foto’s gevonden van vroegere bewoners uit de
begintijd. Had u in die tijd familie of
kennissen in Waelestein en bent u geïnteresseerd in de foto’s, bel of spreek
een boodschap
in op 706-22932730.
6
8
9
Wij bellen u dan terug voor een coro-

Foto’s café in Giersbergen
Ik zoek foto’s voor mijn verzameling
over het café waar ik opgegroeid ben,
aan de rand van de Drunense Duinen
in het gehucht Giersbergen. In de jaren
dat mijn ouders het café runden (19361965) kwamen er veel kampeerders
uit Rotterdam en omgeving bij ons
in het café. Verkenners in de bossen,
kabouters bij de boeren en gezinnen
met tenten enzovoorts. Als jonge
kinderen hielpen we thuis mee in de
zomer. Later, in 1965, hebben mijn
man en ik de zaak overgenomen. Elf
jaar geleden hebben we het in andere
handen gegeven. In de jaren in de zaak
en later ben ik gaan verzamelen over
ons gehucht. Oude foto’s, ansichtkaarten en dergelijke. Ook verkocht ons
moeder in de jaren vijftig souvenirs,
lepelvaasjes, asbakjes en lepeltjes.
Misschien zijn er nog ergens oude
foto’s die de kampeerders van toen
hebben gemaakt en willen afstaan.

Ko Lioni
Voor een onderzoek zou ik graag meer komen te weten over Jakobus Emanuel (Ko) Lioni, 11-6-1894 Amsterdam. Ko Lioni woonde vanaf 1920 in
Rotterdam en was onder meer werkzaam voor de firma C. Stibbe. Ook trad
hij regelmatig op als goochelaar onder de artiestennaam Professor Rebus?
Wie kan mij meer vertellen over Ko Lioni of de firma C. Stibbe?
Esther van Maarschalkerwaard
esthermvm@telfort.nl
postzegels van voor 1950 en na 2000.
Aangeboden: Rotterdamse dagbladen:
jubileumnummer van ‘De Rotterdammer’ van 1953, 43 pagina’s, herdenkingsnummer ‘De Rotterdammer’ van
1955, enkele nummers van ‘Hier Rotterdam’ uit 1957, herdenkingsbladen
‘100 jaar Nieuwe Waterweg’ uit 1972.

Fien van Kempen
Torenstraat 128A
5151 JN Drunen
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1. 77
voorjaarsbloem; 7. groente
voor de soep; 12. rekenopgave; 13. plaats 79
in Noord-Holland; 14.80nachtroofvogel;
78
81 15. veiligheidsraad (afk.); 17. hete vulkaan vloeistof; 19. uitstapje (trip); 21. Rolls Royce (afk.); 22. oude wijnmaat van vier ankers;
82
83
84
85
24. plaats in Zuid-Holland;
27. bezit van een boer;
28. uiting van verkoudheid; 30. Ned. luchtvaartmij.
(afk.);
31. verhoogde
muzieknoot;
32.
Europeaan;
33.
godin
van
het
onheil;
35.
blaasinstrument;
37.
gong;
38.
eilandengroep
in
de
Atlantische
86
87
2
oceaan; 41. aanhechting van twee stukken; 42. lopen voor je conditie; 44. behaagziek; 46. inham van een zee; 47. Engelse
lengtemaat; 48. voormalige vorst van Monaco; 49. familielid; 50. Baltische taal; 52. ver naar beneden; 54. inspuiting van
Horizontaal 1. voorjaarsbloem; 7. groente voor de soep; 12. rekenopgave; 13. plaats in Noord-Holland;
vocht;
56. cafébuffet; 58. waadvogel; 61. landcode van Israël 62. betaalloket; 64. een zekere; 65. marterachtig dier; 67.
14. nachtroofvogel; 15. veiligheidsraad (afk.); 17. hete vulkaan vloeistof; 19. uitstapje (trip); 21. Rolls Royce
pasvorm;
68.oude
wandversiering;
70. kampeerverblijf;
roem inenZuid-Holland;
aanzien; 73. historische
infanterist;
76. nieuw
(Lat.);van
77.
(afk.); 22.
wijnmaat van
vier ankers; 24.72.
plaats
27. bezit van
een boer;
28. uiting
verkoudheid; 30. Ned. luchtvaartmij. (afk.); 31. verhoogde muzieknoot; 32. Europeaan; 33. godin van het
godsdienst
(afk.);
78.
hoffeest;
79.
schaaldier;
81.
laag
getij;
82.
horizon;
83.
jaargetijde;
84.
streling;
86.
groot
zoogdier;
onheil; 35. blaasinstrument; 37. gong; 38. eilandengroep in de Atlantische oceaan; 41. aanhechting van
87.twee
gemalen
biefstuk.
stukken;
42. lopen voor je conditie; 44. behaagziek; 46. inham van een zee; 47. Engelse lengtemaat;
48. voormalige vorst van Monaco; 49. familielid; 50. Baltische taal; 52. ver naar beneden; 54. inspuiting van
Verticaal
vocht; 56. cafébuffet; 58. waadvogel; 61. landcode van Israël 62. betaalloket; 64. een zekere; 65. marter-

1.achtig
hoofdstad
van67.Cuba;
2. verbrandingsrest;
3. halsboord;
hoofd van een moskee;
5. telwoord;
6. drukmachine;
7. windier;
pasvorm;
68. wandversiering;
70. 4.kampeerverblijf;
72. roem
en aanzien;
73. historische
infanterist; 76. nieuw (Lat.); 77. godsdienst (afk.); 78. hoffeest; 79. schaaldier; 81. laag getij; 82. horizon; 83.
tergroente;
8.
insect;
9.
gedekte
tafel;
10.
oude
lengtemaat;
11.
koude
neerslag;
16.
tentoonstellingsgebouw
in
Amsterdam;
jaargetijde; 84. streling; 86. groot zoogdier; 87. gemalen biefstuk.
18. ambacht; 20. vordering; 21. opstootje; 23. middelbaar economisch en administratief onderwijs (afk.); 25. gering en niet
Verticaal 1. hoofdstad van Cuba; 2. verbrandingsrest; 3. halsboord; 4. hoofd van een moskee; 5. telwoord;
breed;
26. land in zuidoost Azië; 27. deel van een fietswiel; 29. zin in het gevecht; 32. uitgangspositie (start); 34. plech6. drukmachine; 7. wintergroente; 8. insect; 9. gedekte tafel; 10. oude lengtemaat; 11. koude neerslag; 16.
tige
belofte; 36. kreeftachtig schaaldiertje;
37. reuzenslang;
39.20.
sierlijke
zwemvogel.
40. marterachtig
roofdiertje; econo42. zijn
tentoonstellingsgebouw
in Amsterdam;
18. ambacht;
vordering;
21. opstootje;
23. middelbaar
misch en administratief onderwijs (afk.); 25. gering en niet breed; 26. land in zuidoost Azië; 27. deel van een
geboortedag
vieren;
43.
larve
van
de
langpootmug;
45.
onderricht;
46.
slaapplaats;
51.
Erasmus
Universiteit
Rotterdam
fietswiel; 29. zin in het gevecht; 32. uitgangspositie (start); 34. plechtige belofte; 36. kreeftachtig schaal(afk.);
53. 37.
roemreuzenslang;
en aanzien; 54.
ramp; 55. parmantig
(trots); 56.
stevig stuk42.
hout;
57.geboortedag
oevergewas; 59.
deel
diertje;
39.verwoestende
sierlijke zwemvogel.
40. marterachtig
roofdiertje;
zijn
vieren;
43. larve van de langpootmug; 45. onderricht; 46. slaapplaats; 51. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.);
van
de voet; 60. wijnmaand; 62. harde steensoort; 63. opplakbriefje; 66. gymnastiektoestel; 67. los en pulverig; 69. sociaal
53. roem en aanzien; 54. verwoestende ramp; 55. parmantig (trots); 56. stevig stuk hout; 57. oevergewas;
economische
raad
71. ontkenning;
familielid;
74. zwemvogel;
eigenaardig; 66.
78. stof
met schadelijke werking;
59. deel van
de (afk.);
voet; 60.
wijnmaand;73.
62.
harde steensoort;
63.75.
opplakbriefje;
gymnastiektoestel;
67. los
pulverig; 69. sociaal economische raad (afk.); 71. ontkenning; 73. familielid; 74. zwemvogel; 75. eigen80.en
slaghout
bij
cricket;
82.
kunstmatige
inseminatie
(afk.);
85.
dierengeluid.
aardig; 78. stof met schadelijke werking; 80. slaghout bij cricket; 82. kunstmatige inseminatie (afk.); 85.
dierengeluid.
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Horizontaal 1. voorjaarsbloem; 7. groente voor de soep; 12. rekenopgave; 13. plaats in Noord-Holland;
14. nachtroofvogel; 15. veiligheidsraad (afk.); 17. hete vulkaan vloeistof; 19. uitstapje (trip); 21. Rolls Royce
(afk.); 22. oude wijnmaat van vier ankers; 24. plaats in Zuid-Holland; 27. bezit van een boer; 28. uiting van
verkoudheid; 30. Ned. luchtvaartmij. (afk.); 31. verhoogde muzieknoot; 32. Europeaan; 33. godin van het
onheil; 35. blaasinstrument; 37. gong; 38. eilandengroep in de Atlantische oceaan; 41. aanhechting van
twee stukken; 42. lopen voor je conditie; 44. behaagziek; 46. inham van een zee; 47. Engelse lengtemaat;
48. voormalige vorst van Monaco; 49. familielid; 50. Baltische taal; 52. ver naar beneden; 54. inspuiting van
vocht; 56. cafébuffet; 58. waadvogel; 61. landcode van Israël 62. betaalloket; 64. een zekere; 65. marter-
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